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RESUMO 
 
 
 

O Turismo sempre esteve relacionado ao transporte, pela dinâmica do deslocamento 
humano que une essas atividades. O transporte aéreo regional foi o cenário principal desta 
pesquisa, que procurou identificar o perfil das empresas aéreas que atuam neste segmento no 
Brasil. Procurou também explorar analiticamente os principais fatores de influência e de 
decisão que essas empresas utilizam ao planejarem suas linhas nas cidades e regiões turísticas 
brasileiras. Foi utilizada uma abordagem sistêmica com técnicas de levantamento. Os 
resultados revelaram a presença de vários fatores, econômicos, sociais, políticos, 
operacionais, geográficos, mercadológicos e turísticos, com seus respectivos aspectos 
relacionados. A análise dos dados permitiu concluir: que as empresas pesquisadas iniciam e 
planejam suas linhas regulares com participação efetiva de seus setores comerciais; que os 
fatores influentes nas áreas econômica e operacional têm mais peso nas decisões, seguidos 
pelos turísticos; que as empresas declaram formalmente a importância e a necessidade de 
articulação com a cadeia produtiva do turismo, mas que na prática isso pouco ocorre. A 
pesquisa também apontou que tipos de turismo e infra-estrutura turística constituem os 
aspectos mais importantes do fator de influência turístico. Possibilitou ainda a elaboração de 
uma representação esquemática que reflete a relação entre os fatores influentes e as diversas 
etapas do planejamento das empresas aéreas. Constatou-se que, embora haja grandes desafios 
no ambiente externo, as empresas  regionais poderiam administrar estrategicamente melhor o 
planejamento de suas linhas antes de implantá-las, trazendo assim maior sustentabilidade às 
mesmas, benefícios aos municípios atendidos e a toda a cadeia produtiva do turismo.  

 
 
 
Palavras-Chave:  Empresas aéreas regionais, turismo e planejamento de linhas aéreas. 
 
 
 



 

5 

ABSTRACT 
 
 

 
The Tourism was always connected to transport due to the human displacement dynamic that 
joins these activities. Regional air transport is the main focus of this research that aimed to 
identify the airline profiles that act in this segment in Brazil. It also attempts to place the key 
decisions factor used by these companies when planning their routes to tourist destinations 
and regions in Brazil. A systemic approach with survey techniques was used. The results 
reveale several factors, such as: economic, social, political, operational, geographic, 
marketing and tourisitc, with their respectives aspects related. The data analysis concluded 
that the surveyed airlines plan their schedule flights with effective participation of their 
commercial department. Moreover, the economic and operational factors were indentified as  
the most important ones to the decision process, followed right after by the tourist one. In 
addition, the airlines stated that in theory it is important to work jointly with the tourism 
stakeholders, although, in reality, it hardly happens. Finally, the research also points that 
different forms of tourism and tourist infrastructure are the most important aspects to the 
tourist influence factor. It still made possible to elaborate a schematical representation that 
reflects the relation between the influential factors and the several stages of the airlines 
planning. It is evidenced that, in spite of the big challenges in the external environment, the 
Brazilian regional airlines could have strategically better plan their routes before launching 
them to the market, being more sustainable in their operations which could create, more 
benefits to the  cities they serve and also to the whole tourism industry.  
 
 
 
 
Key-Words: Regional airlines companies, tourist factors and airlines planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação é resultado de pesquisa que teve como objetivo analisar os 

fatores que influenciam o planejamento das empresas de atuação regional do Brasil no que se 

refere à implantação de vôos regulares sob a perspectiva da relação entre o transporte aéreo 

com o turismo. 

Como se poderia esperar, motivos pessoais e profissionais incentivaram o pesquisador 

a proceder a esta investigação. No entanto, a pertinência econômico-social do tema pode ser 

considerada uma das principais justificativas da pesquisa, de acordo com os motivos expostos 

a seguir. 

A necessidade de se locomover de um lugar a outro sempre esteve presente na história 

do homem e, nos últimos tempos, ganhou importância crescente e contornos específicos. 

Vivemos numa sociedade globalizada, de alta tecnologia, repleta  de motivações  para viajar, 

no qual o acesso aos variados meios de transporte se tornou muito mais que uma 

possibilidade: tornou-se uma exigência. Assim, a sociedade do século XXI incorpora, na 

solução de deslocamento, requisitos contemporâneos de acesso, tempo, conforto e segurança 

(VALENTE, 2000).  

Essa realidade atinge não somente os grandes centros urbanos, como também as 

cidades medianas e pólos regionais, inclusive os turísticos. Seja nas viagens de lazer ou a 

negócios, o que se observa é  a necessidade cada vez maior de ligações entre as  grandes, 

médias e, até mesmo, pequenas localidades. Nesse contexto, a denominada “aviação 

comercial regional” assume importância estratégica para determinadas localidades em termos  

de possibilidade de acesso nas condições desejadas pelos viajantes, além de ser importante na 

distribuição geográfica do tráfego aéreo mundial, que se encontra concentrado em poucos 

aeroportos (IAN E GRAHAM, 2002). 

Observa-se, porém, que as empresas aéreas, muitas vezes,  apresentam dificuldades  

em  iniciar e manter a operação de vôos regulares em determinados destinos, inclusive nos 

turísticos. E, ao que tudo indica, esse fenômeno tem ocorrido principalmente pela falta de uma 

visão sistêmica na avaliação dos vários fatores necessários para pautar planejamento e 

implantação regular desse serviço aéreo, além da carência de estudos mais abrangentes que 

incluam também aspectos turísticos nesse processo. Isso parece acontecer, particularmente, 

nas ligações entre grandes centros e cidades ou regiões turísticas de médio porte populacional 

do Brasil, que, por não possuírem uma densidade de tráfego o ano todo, exigem uma 
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avaliação mais apurada,  por parte das empresas aéreas, a respeito dos riscos que envolvem 

esse tipo de negócio. 

É possível identificar diversas iniciativas de transporte aéreo, tanto por parte de 

empresas  como de municípios, que acabaram por ver suas boas intenções malograrem por 

falta de informações mais consistentes. O município, por desejar muito o serviço, pode 

superdimensionar sua demanda potencial, não considerando, por exemplo, aspectos 

relacionados à sazonalidade turística. As empresas aéreas nem sempre oferecem os serviços 

mais adequados à clientela, negligenciando em aspectos relacionados a horários, rotas, tarifas, 

tipo de aeronave, entre outros. O impacto desse descompasso entre a necessidade do 

transporte aéreo nos municípios e o interesse das companhias aéreas pode afetar mais 

gravemente os municípios com forte apelo turístico.  

A estreita dependência1 entre transporte aéreo e  turismo ficou ainda mais evidente 

com os últimos eventos geradores de retração nos deslocamentos mundiais, como os atentados 

terroristas aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001,  a epidemia de Sars (síndrome 

respiratória aguda grave) e as guerras no Afeganistão em 2002 e no Iraque no início de 2003. 

Além de terem sido acontecimentos lamentáveis na história da humanidade, também serviram 

para expor como é delicado o sistema de inter-relação entre o turismo e as empresas aéreas. 

Houve uma retração mundial das viagens e do turismo, afetando toda a cadeia produtiva dessa 

atividade, a começar pelas próprias empresas aéreas, com interrupção e cancelamentos de 

centenas de vôos; hotéis tiveram suas reservas canceladas a taxas nunca vistas; muitas 

operadoras turísticas não resistiram e as agências de viagens de todo o planeta tiveram, e 

ainda têm, grandes dificuldades. Inúmeros trabalhadores do turismo perderam seus postos de 

trabalho; só nas empresas aéreas norte-americanas, no pós-queda das Torres Gêmeas, foram 

mais de cem mil pessoas demitidas. No Brasil, a Varig demitiu 1700 funcionários e 13 

aeronaves foram retiradas de operação; operadoras faliram, entre tantas outras conseqüências 

drásticas (PALHARES,  2002). 

                                                 
1 A preocupação acerca da relação transportes aéreos versus turismo vem sendo contemplada de forma especial 
nos últimos anos. Exemplos recentes revelam isso, como o “Seminário da Organização Mundial de Turismo e o 
Transporte Aéreo”, realizado em 25 e 26 de maio de 2000, em Funchal, Madeira, Portugal (World Tourism 
Organization -  WTO, 2001), o congresso da Internacional Association of Scientific Experts in Tourism - AIEST, 
realizado em agosto de 2002, Salvador, Brasil e o V Congresso Brasileiro da Atividade Turística – CBRATUR/ I 
Seminário Internacional de Turismo e Desenvolvimento, com o tema: “Transporte Aéreo como Vetor de 
Desenvolvimento e Turismo: Cenários, Experiências e Políticas”, ocorrido em novembro de 2003, Brasília, que 
contaram com a participação de especialistas e pesquisadores mundiais dos segmentos do transporte aéreo e do 
turismo, justamente para tratar de inúmeras questões de gestão que afetam essas duas atividades do mundo 
moderno. 
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Entretanto, às vezes, as discussões sobre o relacionamento entre o turismo e o 

transporte aéreo – e, mais especificamente, sobre as empresas de aviação comercial -  

acontecem sem que se passe por questões conceituais que primeiro unem essas atividades. De 

acordo com Debbage (2002), poucas obras científicas têm sido produzidas no sentido de 

discutir conceitualmente essa interface e suas implicações no ambiente do planejamento, tanto 

das  empresas aéreas, no que diz respeito a suas rotas, quanto das destinações turísticas, no 

que se refere às possibilidades que se abrem para as mesmas com o modo aéreo. 

O segmento de transporte aéreo no Brasil atravessa, nos últimos anos, um período de 

profundas transições,  que  tem levado grandes empresas à insolvência. A liberação das 

tarifas, a presença agressiva de algumas empresas aéreas internacionais, o alto índice de 

endividamento das empresas brasileiras, somados às crises cambiais, causaram uma grave 

turbulência para as companhias aéreas, suscitando fechamento de algumas (Transbrasil), 

surgimento de outras (Gol) e a tentativa fusão anunciada entre Varig e Tam. 

No mercado doméstico, principalmente nas chamadas “linhas regionais” (que ligam 

grandes centros às cidades do interior), houve uma desmistificação do uso do transporte aéreo, 

permitindo acesso de uma faixa maior de usuários e transformando esse segmento em setor de 

desenvolvimento promissor. Ademais,  as empresas aéreas de atuação regional operaram com 

estrutura de pessoal mais enxuta e mantêm baixa dependência de recursos de terceiros para 

conduzirem seus negócios. 

Embora não exista mais diferença oficial entre empresas aéreas regionais e nacionais, 

o transporte aeroviário com características regionais – atendimento de localidades, em sua 

maioria interioranas, com baixo e médio potencial de tráfego – promove maior integração 

nacional, proporcionando, inclusive, a integração social dos que vivem no interior, além de 

promover o desenvolvimento regional, particularmente daquelas regiões que não contam com 

boas condições de acessibilidade. Tais regiões são as mais beneficiadas com a disseminação 

das operações aéreas regionais regulares, como é o caso, por exemplo, da Amazônia (BNDES, 

2002). 

Em 1999, os desafios e oportunidades para as empresas aéreas regulares de atuação 

regional cresceram a ponto de se justificar uma associação para cuidar dos interesses comuns 

a elas. Trata-se da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional – 

Abetar (FLAP INTERNACIONAL, 2003, p.64). Em 2003, registra-se em operação no Brasil 

cerca de 10 empresas aéreas de atuação regional ligando capital-interior e interior-interior 

(DAC, 2003). 
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Este estudo esteve focado na administração dessas empresas regionais e poderá, 

guardadas suas devidas proporções, ser uma contribuição teórica ao analisar, sob a ótica do 

turismo, o planejamento e implantação de serviço aéreo regular regional, identificando os 

fatores de influência nas decisões, incluindo os aspectos turísticos, a partir de um modelo 

teórico que reflita as relações entre esses fatores. Por outro lado, também poderá avançar em 

termos práticos, se aplicado às empresas aéreas, subsidiando planejamento de ordem 

estratégico/operacional.  Sendo assim, pode-se afirmar que, no que diz respeito à linha de 

pesquisa na qual o tema se insere, o assunto abordado enquadrou-se no Planejamento e Gestão 

das Empresas Turísticas. 

 

 

1.1 Questões da Pesquisa 

 

 

O transporte aéreo pode assumir inter-relações estreitas com aspectos turísticos. Assim 

sendo, diversos destinos turísticos almejam receber vôos regulares pelas inúmeras 

possibilidades de desenvolvimento que esse tipo de serviço pode gerar. Além do mais, as 

empresas aéreas também têm a necessidade de expandir seus mercados de atuação, e uma das 

saídas pode ser  a operação em localidades turísticas do interior do Brasil. 

O problema é: são freqüentes as iniciativas de implantação de linhas aéreas regulares 

regionais em cidades brasileiras, mesmo turísticas, que redundam em fracasso. Esse problema 

justificou propor o estudo do caminho seguido pelas empresas aéreas no planejamento e 

implantação de vôos regulares, principalmente em cidades turísticas, tema ainda não 

trabalhado adequadamente em pesquisas, o que favoreceu a formulação das seguintes 

questões de pesquisa: 

1- Qual é o perfil atual das empresas que atuam nas ligações regionais do Brasil? 

2- Quais têm sido os fatores norteadores no planejamento e na implantação de vôos 

regulares  por parte das empresas aéreas de atuação regional? 

3- Qual tem sido o peso do fator turístico e seus respectivos aspectos (vocação 

turística, tipos de turismo, oferta turística, tempo de permanência, sazonalidade, ciclo de vida 

do destino turístico, entre outros) na composição do processo de  planejamento das empresas 

aéreas regionais? 

4- Qual tem sido a relação entre os diversos fatores de influência?  
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1.2  Objetivos 

 

 

1.2.1 Geral 

 

 

Analisar os fatores decisivos de planejamento que as empresas aéreas de atuação 
regional adotam na implantação de vôos regulares, sob a perspectiva da relação entre o 
transporte aéreo e o turismo. 

 

 

1.2.2 Específicos 

 

 

-    Identificar o perfil geral das empresas aéreas que operam vôos regulares de atuação 
regional  no Brasil.  

 

- Identificar quais são os fatores de influência no planejamento das empresas aéreas 
levantadas, para início de vôos regulares. 

 

-  Identificar se existem e quais são os aspectos utilizados relacionados ao fator turístico de 
influência. 

 

-  Estabelecer  relação entre os principais fatores usados no processo de planejamento de  
linhas das empresas aéreas regionais do Brasil, atribuindo-lhes pesos numa escala de 
influência nas decisões tomadas. 
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2 METODOLOGIA 
 

 

 O presente estudo foi, essencialmente, de dois tipos: exploratório e descritivo. 

Exploratório, pois, de acordo com Köche (1997), além de ser um tipo de pesquisa de grande 

utilização nas ciências sociais, existem casos, como este – de estudar fatores influentes no 

planejamento de empresas aéreas –, que não apresentam ainda um sistema de teorias e 

conhecimentos desenvolvidos. Nesses casos é necessário desencadear um processo de 

investigação que identifique a natureza do fenômeno e aponte as características essenciais das 

variáveis que se quer estudar, ou seja, deve-se fazer uma aproximação inicial com um 

problema pouco conhecido. Segundo Triviños (1987), os estudos exploratórios permitem ao 

investigador aumentar suas experiências em torno de determinado problema, encontrar os 

elementos necessários que lhe favoreçam o contato com determinada população e a obtenção 

dos resultados que deseja. 

É também estudo do tipo descritivo, pois pretendeu descrever qual é, neste momento, 

o perfil geral das empresas aéreas regionais brasileiras, assim como quais são os fatores de 

influência utilizados no processo de planejamento e implantação de linhas aéreas regulares 

das empresas pesquisadas.  

 Gil (1991, p.46) explica que “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. São incluídas neste grupo as pesquisas que têm 

por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população.  

Para analisar os fatos do ponto de vista empírico e para confrontar a visão teórica com 

os dados da realidade, tornou-se necessário traçar um modelo conceitual e operativo da 

pesquisa, ou seja, o delineamento, que seria o seu planejamento de acordo com uma visão 

mais ampla. 

Embora se considere que o levantamento censitário preste-se somente a pesquisas 

quantitativas e que, por isso, seja superficial, adotou-se esse procedimento por acreditar que, 

com a análise dos dados obtidos, chegar-se-ia  às reflexões desejadas. 

 Com relação ao enfoque adotado para análise, foi utilizado o quanti-qualitativo, pois, 

conforme Richardson (1999) essa é uma forma adequada de entender a natureza de um 

fenômeno social. Desse modo, para analisar as relações do turismo com as empresas de 

transporte aéreo, acreditou-se que a análise quanti-qualitativa poderia trazer resultados que 
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concorressem  para uma melhor compreensão acerca da inter-relação existente entre tais 

atividades. 

 O universo da pesquisa foi aquele composto pela totalidade de empresas aéreas de 

atuação regional no Brasil, ou seja, empresas aéreas que possuem ligações regulares entre 

grandes centros e cidades de pequeno e médio porte, ou simplesmente conhecidas como 

“empresas de aviação regional”, por possuírem as características de capilaridade que 

interessava a esse estudo. 

No Brasil, a entidade responsável pelo cadastramento e fiscalização das empresas 

aéreas regulares é o Departamento de Aviação Civil - DAC. Em consulta realizada ao sítio 

oficial desse órgão em abril de 2003, constatou-se uma relação de dez empresas aéreas 

regionais em operação e que estão oficialmente cadastradas como transportadoras regulares de 

passageiros, conforme a ilustração 1. 

 

Empresa Cidade Base Empresa Cidade Base 

1-Abaeté Linhas 

Aéreas 

Lauro de Freitas - BA 6-Puma Air Linhas 

Aéreas 

Belém – PA 

2- Meta - Mesquita 

Transporte Aéreos 

Boa Vista - RO 7-Rico Linhas Aéreas Manaus - AM 

3-Oceanair Linhas 

Aéreas 

Rio de Janeiro - RJ 8-Tavaj Transportes 

Aéreos Regulares 

Manaus - AM 

4-Pantanal Linhas 

Aéreas 

São Paulo - SP 9-Total Linhas Aéreas Belo Horizonte - MG 

5-Penta - Pena 

Transportes Aéreos 

Santarém - PA 10-Trip - Transporte 

Aéreo Regional do 

Interior Paulista 

Campinas - SP 

 
Ilustração 1 – Relação das Empresas Aéreas de Atuação Regional em Operação no Brasil/2003 
Fonte: Site do DAC em 23.04.2003. 

 

 

  Neste estudo, portanto, como o universo é relativamente reduzido (apenas dez 

elementos),  a amostra selecionada coincidiu com o mesmo. 

 Diferentes fontes, instrumentos e etapas foram realizadas a fim de atingir os objetivos 

propostos, a saber: 
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A- Levantamento bibliográfico e documental: 

 

 Realizado com vistas a fundamentar e explorar dados com a finalidade de refletir 

tanto o perfil atual das empresas como as teorias e informações sobre os fatores influentes no 

planejamento de linhas regulares. 

 

B- Pré-teste com aplicação de: 

 

1- Entrevista, conforme anexo “A” (pg. 97), junto à representante responsável pelo 

planejamento de linhas de uma das empresas aéreas portadora de algumas características 

(número de aeronaves, número de funcionários e número de cidades atendidas) que pudesse 

representar a média das demais, afim de que respondesse as principais questões de pesquisa e 

apontasse variáveis e linguagem adequada. 

 A entrevista, segundo Gil (1991, p.90), “pode ser entendida como técnica que envolve 

duas pessoas numa situação ‘face a face’ e em que uma delas formula questões e a outra 

responde”. A técnica de entrevista pode assumir o formato de uma conversa, registrada por 

escrito ou por gravador. A primeira entrevista seguiu um roteiro de perguntas semi-

estruturadas e foi gravada. 

A entrevista semi-estruturada como técnica de coleta de informações é um dos 

principais meios de que o investigador dispõe para realizar a coleta de dados adequada ao seu 

estudo. Dentre as diferentes maneiras de conduzir a entrevista, a entrevista semi-estruturada 

valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação 

(TRIVIÑOS, 1987). 

Com as informações obtidas com essa entrevista foi possível construir um modelo de 

questionário. Esse instrumento consiste num conjunto de questões pré-elaboradas sistemática 

e seqüencialmente, sendo respondidas por escrito pelo entrevistado (GIL, 1999).  

 

2- O questionário mencionado acima, junto à mesma empresa aérea acima selecionada, 

com objetivo de testar  a adequação do instrumento especialmente preparado para tal, 

conforme anexo “B” (pg. 99). Com as dificuldades e sugestões apontadas, além das respostas 

obtidas, foi possível aprimorar esse instrumento de investigação.  

 



17 

 

3- Questionário, conforme anexo “C” (pg.102),  junto à diretoria executiva da 

Associação Brasileira de Empresas de Transportes Aéreos Regulares – ABETAR. Entidade 

representativa e de especialidade reconhecida no setor de transporte aéreo regional no Brasil. 

Cumpre ressaltar que a maior parte das empresas aéreas regionais faz parte da referida 

associação,  proporcionando ao teste maior confiabilidade e pertinência. Essa entidade tem 

dentre seus objetivos: 

 Defender o interesse das empresas filiadas junto ao governo e demais órgãos 

competentes do Brasil. 

 Fortalecer a aviação comercial brasileira, especialmente nas linhas regionais. 

 Promover regularmente debates entre os participantes para o planejamento de linhas, 

definição de regiões e negociações em bloco com fornecedores (empresas de seguros, 

combustíveis, entre outros) (REVISTA FLAP, 2003). 

Antes do envio do questionário foram feitos alguns contatos prévios por telefone com 

a diretoria executiva da ABETAR, expondo detalhadamente a finalidade da pesquisa. O envio 

do instrumento foi realizado por meio de correio eletrônico (e-mail) diretamente para o setor 

identificado e contatado previamente. 

De posse dos resultados e sugestões colhidas com a aplicação desse questionário foi 

possível elaborar o instrumento definitivo de investigação. 

 

C- Envio do questionário definitivo às  empresas aéreas: 

 

 Antes do envio do questionário definitivo, conforme anexo “D” (pg. 105), a cada uma 

das dez empresas, foram feitos contatos prévios por telefone com as diretorias comerciais – 

setor apontado nos pré-testes como o mais adequado – de cada empresa, com a finalidade de 

garantir um melhor encaminhamento, além de prestar algumas informações preliminares 

acerca dos objetivos da pesquisa. O envio dos questionários foi realizado por meio de correio 

eletrônico (e-mail) diretamente paras os diretores identificados e contatados previamente. 

Dos dez questionários enviados a todas as empresas obteve-se um retorno de cinco. As 

demais se recusaram a participar, mesmo após os inúmeros esforços do pesquisador através de 

insistentes telefonemas e e-mails.   

Os dados coletados foram transcritos em planilhas e representados em forma de 

gráficos e/ou tabelas como forma de realizar uma análise de freqüência e/ou intensidade 

média das respostas. 
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Os resultados e análises desses instrumentos estão apresentados no capítulo 4, em duas 

partes. A primeira, relativa ao item 4.1, diz respeito ao perfil geral das empresas e teve como 

base principal os dados secundários. A razão para isso foi o fato de que se procurou traçar um 

quadro geral com a participação de todas as empresas aéreas regionais, o que só se tornou  

possível graças ao acesso a informações disponíveis. Nos questionários enviados às empresas 

constavam, na  primeira parte, perguntas que buscavam elucidar exatamente questões relativas 

ao perfil geral das empresas, como poderá ser observado no Anexo “D”. No entanto, não 

houve, como era desejado, um retorno de 100% dos questionários. Ademais, daqueles que 

retornaram, alguns continham questões incompletas sobre o perfil, ensejando, nesses casos, a 

busca de dados complementares para que fosse possível elaborar um panorama geral e 

comparativo entre as dez empresas. A segunda parte, item 4.2, teve como fonte exclusiva de 

dados, por sua vez, as respostas fornecidas pelas respondentes, que, como já mencionado, 

correspondeu a 50% do universo. A esses respondentes (5 empresas) juntaram-se as respostas 

da Associação Brasileira de Empresas do Transporte Aéreo Regional  - ABETAR. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 Foi necessário um resgate do panorama histórico da evolução dos transportes e das 

empresas aéreas para melhor fundamentação das questões centrais desta pesquisa, além de 

uma aproximação das relações entre o turismo e o transporte aéreo, incluindo seus aspectos 

conceituais. 

 Importante também foi esclarecer o quanto o problema de pesquisa está situado no 

âmbito das empresas aéreas, ou seja, em que medida a problemática de planejar sobre a 

implantação de linhas aéreas regulares  recai sobre esse tipo de organização – empresa aérea –

e não sobre outras possíveis entidades como, por exemplo, municípios e órgãos 

governamentais, ainda que estes  possam exercer influências no processo. Mesmo que essas 

outras entidades reconheçam a importância que o transporte aéreo possa representar e até 

mesmo o almejem, cabe às empresas aéreas a escolha e decisão sobre que mercados atender e 

de que maneira. Pois é a administração dessas empresas que, em primeira análise, tem a 

função de apontar os melhores caminhos para satisfazer os objetivos organizacionais mediante 

os recursos disponíveis, conforme o conceito apresentado por Stoner e Freeman (1999, p.4), 

quando definem administrar como: “Processo de planejar, organizar, liderar e controlar o 

trabalho dos membros da organização, e de todos os recursos disponíveis da organização para 

alcançar seus objetivos”. 

 Assim sendo, entende-se que, embora as pressões e influências exercidas sobre as 

empresas aéreas sejam múltiplas, cabe às mesmas se anteciparem e darem os primeiros passos 

antes de iniciar a operação de uma nova linha aérea regular. Este “olhar antecipado”, pode ser 

o de decidir critérios de planejamento pautados em fatores influentes definidos a partir de 

estratégias mais amplas da organização. 

 É muito importante também  ressaltar que a análise buscada neste estudo realizou-se 

sob a perspectiva da relação entre o transporte aéreo e o turismo. Daí a necessidade da 

presença, no referencial teórico, de teorias relacionadas a gestão estratégica, planejamento de 

empresas aéreas, fatores influentes no processo de planejamento e integração com a cadeia 

produtiva do turismo. 
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3.1   Evolução dos Transportes 

 

 

Na história da humanidade, as primeiras viagens tinham aspectos distintos das atuais, 

em que não havia o grau de complexidade, muito menos as possibilidades de conforto 

existentes hoje. Um estudo de Montejano (2001, p.84) diz: 

 
Encontramos uma amostra contínua de viagens, viajantes e organizadores de 
“viagens”, porém o conceito de viagem tinha matizes diferentes em outras épocas. 
Em primeiro lugar, a viagem – como diz com acerto a professora Isabel Albert –  
não se “desfrutava”, mas sim se “sofria”, já que as condições realizadas eram 
incômodas, difíceis e inseguras. Em segundo lugar, a viagem não era um fim em si 
mesma, mas sim simplesmente um meio para chegar ao destino. Em terceiro lugar, 
os deslocamentos estavam restritos a uma minoria, vivendo e morrendo a maior 
parte da população sem haver abandonado seu entorno mais imediato. 
 

No início da humanidade os deslocamentos restringiam-se ao comércio, à procura de 

alimentos e bens para a subsistência, à necessidade de melhorar as condições de vida, aos 

desejos políticos de expansão territorial  e aos desejos de descanso e saúde, que moviam as 

classes privilegiadas aos centros termais. 

Conforme a Organização Mundial do Turismo - OMT (2001), nos primeiros 

momentos da civilização humana o desenvolvimento dos transportes se viu impulsionado 

basicamente por interesses militares, administrativos e de negócios, uma vez que encontrava 

sua principal justificativa na necessidade de transportar bens e produtos, geralmente no 

próprio país, com fins comerciais, bélicos ou de caráter governamental. O transporte era 

rudimentar e lento, realizado basicamente a cavalo ou em carroças e, quando se tratava de 

trajetos marítimos ou fluviais, o veleiro era o meio utilizado. Enfim, até o período pré-

Revolução Industrial, a força motriz dos modos de transporte era apenas considerada como 

“natural”, tais como animais e velas (utilizando o vento). 

Os transportes constituem fator relevante do ponto de vista funcional, pois onde o 

transporte é precário ou não existe, a atividade humana se restringe aos níveis de subsistência 

e de autoconsumo. Pelo contrário, para que haja o desenvolvimento dos transportes se 

valorizam os recursos naturais e culturais distantes, estabelecendo-se uma intercomunicação 

entre os diversos grupos sociais (TORRE, 2002). 

O grande salto na evolução dos transportes acontece, segundo a OMT (2001),  de 1840 

em diante, a partir da Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos, quando se 

implantou nesse setor a máquina a vapor, que renovou esses meios e causou um aumento 
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crescente nas viagens de lazer. O desenvolvimento das redes ferroviárias – como a primeira 

rede transcontinental nos Estados Unidos e o Expresso do Oriente que uniu Paris a Istambul –, 

e os primeiros barcos a vapor facilitaram e estimularam as viagens entre os diversos países e 

continentes.  

          No século XX a importância dos deslocamentos passa a recair sobre os transportes 

rodoviário e aéreo. Quanto ao primeiro, seu impacto completo não foi sentido antes da 

Segunda Guerra Mundial; isso ocorreu somente a partir dos anos 50, quando o automóvel 

começou a ser acessível para boa parte da população e se transformou em um meio de 

transporte necessário a qualquer pessoa, vindo a favorecer muito o turismo, devido à 

facilidade que passaram a ter as viagens (OMT, 2001). 

O desenvolvimento da aviação, depois do seu começo com os dirigíveis, recebeu um 

grande impulso com as guerras mundiais, e pouco a pouco, devido às contínuas melhorias 

tecnológicas em diversos campos, foi ocupando o espaço dos barcos e outros meios de 

transporte nas viagens, principalmente as de longa distância. Dada a utilização maciça da 

aviação na Primeira e  principalmente na Segunda Guerra Mundial, a tecnologia desse sistema 

de movimento conhece uma enorme evolução nos três termos da equação da qualidade dos 

meios de transporte: a velocidade das aeronaves é cada vez maior, sua capacidade de carga 

aumenta também sensivelmente e, talvez a mudança principal, o aumento de segurança dos 

vôos (MERLIM, 1991; PÉPIN, 1956 apud SANTOS, 2001).  

 Os autores Tolley e Turton (1995, apud PAGE, 2001) chamam a atenção para o 

encolhimento das distâncias em função das modernas formas de transporte, destacando em 

quatro fases principais na evolução da tecnologia de transportes: 

 1500-1840 - velocidade média dos veículos puxados por cavalos e navios a vela – 16 

km p/ hora; 

 1850-1930 - locomotivas a vapor – velocidade média de 100 km p/ hora. Barcos a 

vapor - 25 km p/ hora; 

 Década de 1950 - aviões com hélices – 480/640 km p/ hora; 

 Década de 1960 -  aviões de passageiros a jato – 800 a 1120 km p/ hora. 

 Na década de 1970, já era possível contar com aviões que alcançavam a velocidade 

superior à barreira do som, como o “Concorde”, (este apesar de todo seu “glamour” e lista de 

serviços prestados, teve a paralisação de suas operações neste ano de 2003). Nas décadas de 

1980 e 1990 poucos avanços se registraram em termos de aumento de velocidade, mas 

ocorreram com relação à variedade, ao conforto e ao alcance das aeronaves. 
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 De acordo com Beni (2003), nas análises de megatendências do setor de turismo com 

base no estudo de previsões da OMT para os  próximos vinte anos, o modo preferido de 

transporte de longa distância continuará sendo o aéreo, com a presença de uma nova geração 

de aviões supersônicos que substituirão o Concorde, sendo que algumas dessas aeronaves já 

começam a despontar nos portões de embarque, como o 777 da Boeing (que voa em grande 

velocidade transportando 440 passageiros). Afirma ainda existirem projetos de aviões 

orbitais com motores Ranjet em desenvolvimento, prevendo-se que alcançarão 25 vezes a 

velocidade do som, em vôo suborbital, quando então a distância entre qualquer ponto do 

globo ficará em até duas horas de viagem. 

 

 

3.2  As Primeiras Empresas Aéreas e o Panorama Atual 

 

 

As primeiras décadas do século XX  foram marcadas pelo aparecimento das primeiras 

empresas comerciais de aviação. Segundo Di Roná (2002), a primeira linha aérea comercial 

doméstica foi implantada em 5 de fevereiro de 1919, na Alemanha, ligando Berlim a Leipzig 

e Weimar (pela empresa Deutsvhe Luft Reederei). Em 25 de agosto de 1919, foi inaugurada a 

primeira linha internacional entre Paris e Londres (pela empresa inglesa Air Transport & 

Travel Ltd). Em 1930, um hidroavião, Latécoère 28, realizou a primeira ligação aérea entre a 

Europa e a América do Sul. Já a primeira linha transatlântica regular foi inaugurada em 17 de 

junho de 1939 por um Boeing 314. 

No Brasil, tem-se na segunda metade da década de 1920 Otto Ernest Meyer buscando 

soluções para os problemas existentes no sistema ferroviário nacional da época, culminando 

na idéia de montar uma empresa aérea. Com o apoio econômico-financeiro de empresários 

alemães, seus descendentes e as autoridades, somado ao auxílio técnico da indústria 

aeronáutica alemã, em 7 de maio de 1927 registra-se oficialmente, no Estado do Rio Grande 

do Sul, a VARIG, uma empresa privada de capital aberto. Já em 4 de novembro de 1933 surge 

a Viação Aérea São Paulo – VASP, ligando São Paulo-Ribeirão Preto-Uberaba e São Paulo-

São Carlos-São José do Rio Preto. 

Em 5 de janeiro de 1955 nascia a empresa S.A. Indústria e Comércio Concórdia – 

Sadia, na cidade de Concórdia, no estado de Santa Catarina, empresa essa que deu origem 

posteriormente (1972) à Transbrasil S.A. Linhas Aéreas (as atividades dessa empresa estão 

suspensas desde o final de 2001). Alguns anos mais tarde, surge a Táxi Aéreo Marília – TAM, 
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em 7 de fevereiro de 1961, na cidade de Marília – SP, com a união de alguns pilotos 

independentes (PALHARES, 2002). 

A necessidade de otimizar seus recursos de produção e o aumento do mercado 

regional forçaram as grandes empresas nacionais a estabelecerem estratégias específicas para 

atender a demanda interna, delegando às suas coligadas menores a tarefa de suprir o mercado 

regional. São os casos da Linha Aérea Regional - TAM e da  Viação Aérea Rio Grandense - 

VARIG por meio das companhias Brasil Central e Rio-Sul, contribuindo assim para o 

desenvolvimento aeroportuário, aumento de destinos regulares e para a sua própria saúde 

financeira. 

No âmbito mundial, a indústria do transporte aéreo conta atualmente com mais de mil 

empresas aéreas que movimentam mais de três trilhões de passageiros-quilômetro, o que 

representa um crescimento de 6,4% ao ano ao longo das três últimas décadas. No Brasil, 

conforme a tabela 1, durante esse mesmo período houve um incremento médio anual de 

9,13% no passageiro-quilômetro, cerca de 41% superior ao observado no tráfego aéreo 

mundial. 

 

Ano Brasil(1) 

(x106) 
Taxa Média 
Anual (%) 

Mundial (2) 

(x106) 
Taxa Média 
Anual (%) 

Participação do 
Brasil no Tráfego 

Mundial (%) 
1970 5.488 - 460.000 - 1,19 
1975 15.973 23,82 697.000 8,67 2,29 
1980 22.456 6,89 1.089.000 9,33 2,05 
1985 28.456 5,01 1.361.000 4,56 2,09 
1990 41.935 8,06 1.895.000 6,84 2,21 
1995 61.198 7,85 2.248.000 3,48 2,72 
1996 66.222 8,21 2.431.690 8,17 2,72 
1997 69.881 5,53 2.571.000 5,73 2,72 
1998 78.631 15,52 2.628.120 2,22 2,99 
1999 69.023 (12,22) 2.797.800 6,46 2,47 
2000 75.406 9,25 3.017.790 7,86 2,50 

 
Tabela 1 -  Evolução do Passageiro/Quilômetro (Doméstico e Internacional) – 1970/2000.  
Fontes: IAC, 2002. (1) Anuário do Transporte Aéreo, Dados Estatísticos, Volume I, DAC, Diversos Anos. 
                    (2) Anuário Estatístico da OACI, Estatísticas Mundiales de Aviación Civil, Diversos Anos. 
  

Quanto ao tráfego doméstico, este assinalou uma taxa média anual de crescimento de 

8,14%. Tal crescimento pode ser associado às dimensões continentais do País e ao fato de o 

modo aéreo constituir-se, em algumas localidades, como a única opção de deslocamento. 

Observa-se na tabela 2  que, durante a década de 70, o passageiro-quilômetro 

doméstico no Brasil registrou taxas de crescimento muito expressivas, que podem ser 
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associadas ao chamado “Milagre Econômico”. Já na década de 80, registrou taxas de 

crescimento mais arrefecidas, quadro este que foi revertido a partir do início da década de 90. 

 

Ano Doméstico 
(x106) Taxa Média Anual (%) Total (x106) Taxa Média Anual (%) 

1970 2.027 - 5.488 - 
1975 5.106 20,29 15.973 23,82 
1980 9.560 13,36 22.284 6,89 
1985 11.025 2,89 28.456 5,01 
1990 15.167 6,59 41.935 8,06 
1995 15.935 0,99 61.198 7,85 
1996 16.325 2,45 66.222 8,21 
1997 17.650 8,12 69.881 5,53 
1998 22.110 25,27 78.631 12,52 
1999 19.860 (10,18) 69.023 (12,22) 
2000 21.219 6,84 75.406 9,25 

 
Tabela 2 - Evolução dos Passageiros/Quilômetros no Brasil – 1970/2000. 
Fonte: Anuário do Transporte Aéreo, Dados Estatísticos, Volume I, DAC, Diversos Anos. 

 

Acompanhando a tendência mundial de predominância do pensamento liberal, 

traduzido por uma menor participação do Estado na regulamentação do mercado, o poder 

concedente adotou uma política de “flexibilização tarifária”, o primeiro passo na transição 

desse setor, tendo em vista proporcionar maior competitividade, favorecendo, assim, as forças 

de livre mercado (IAC,2002). 

Conforme Palhares (2001, p.152), existem algumas vantagens e desvantagens atuais e 

futuras quanto as uso do transporte aéreo no Brasil 
 Vantagens: 
- Melhor meio de transporte capaz de integrar um país continental como o Brasil. 
- As aprovações de uma Anac, composta de técnicos independentes e com formação 
na área, em sua maioria desvinculados dos quadros militares, além um novo CBA 
(Código Brasileiro de Aeronáutica) mais moderno, poderão impulsionar o transporte 
aéreo no Brasil para uma maior flexibilização/desregulamentação, um maior grau de 
competitividade entre as empresas, um maior fortalecimento e capacitação para 
competirem no mercado internacional, além de uma maior dinamização da 
economia (transporte aéreo como agente catalisador e multiplicador econômico), 
dentre outras. 
- A entrada em operação de empresas aéreas de baixo custo (Gol, Nacional, Fly, 
etc.), que poderá conquistar parte de uma grande demanda reprimida de passageiros, 
vindo a competir não só com as empresas aéreas tradicionais, como também com as 
empresas rodoviárias interestaduais. 
- A possibilidade de privatização dos aeroportos, o que tenderá a aumentar a 
competição entre os mesmos, fenômeno este que contribuirá para a concorrência 
entre as cidades para a captação de mais passageiros/turistas. 
- O número de desembarques de passageiros nos aeroportos tem dobrado a cada 
quatro anos. 
 
Desvantagens: 
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- Ainda é muito caro voar no Brasil se comparado ao perfil econômico de sua 
população. 
- O transporte aéreo é pouco explorado em suas diversas variedades (Charters e 
companhias de baixo custo). 
- O setor ainda é fortemente influenciado pelo governo federal através da presença 
no mercado do DAC e da Infraero. 
- Os aeroportos ainda são muito pouco competitivos entre si, principalmente em 
relação à atração de passageiros (portões de entrada). 
- Aeroportos poucos integrados física e economicamente com suas regiões. 
- Baixa participação percentual no turismo nacional. 
- Baixa demanda pelos motivos anteriormente citados. 

 

 Beni (2003) diz que o noticiário sobre as principais companhias aéreas nacionais 

revela precariedade financeira, econômica e patrimonial, prejuízos sucessivos, queda da 

demanda e da tarifa, alta de custos e perda da competitividade internacional. O autor afirma 

ainda que existem três razões estruturais que impedem o desenvolvimento do setor aéreo 

brasileiro: alto custo operacional, necessidade de planejamento do investimento de longo 

prazo e falta de regulamentação estável. 

Todo esse panorama da aviação comercial do Brasil aponta na direção dos imensos 

desafios que se apresentam neste início de século e o quanto ainda há  para se percorrer para 

que os serviços aéreos regulares possam ser ampliados para maiores camadas da população, 

especialmente em muitas regiões do interior do País. 

 

 

3.3 O Mercado da Aviação Regional no Brasil 

 

 

Como o escopo principal deste trabalho está alicerçado nas empresas aéreas regionais, 

nada mais pertinente que  se dedicar uma seção para detalhamento maior sobre o tema. 

 A preocupação com o mercado de aviação regional não é recente. Entre 1962/1968, 

houve uma breve tentativa de incentivo aos serviços aéreos para as localidades do interior, 

quando o governo criou a Rede de Integração Nacional (RIN) e passou a conceder subsídios 

especiais para as empresas que utilizassem as aeronaves DC-3, Catalina ou C-46 nas rotas de 

médio e baixo potencial de tráfego2, não viáveis economicamente. Apesar dos esforços 

despendidos, o programa foi se deteriorando devido a cortes orçamentários do governo até ser 

abandonado em 1968. Nessa época, grande parte das localidades do interior deixou de ser 

                                                 
2 As linhas aéreas caracterizadas como de baixo potencial de tráfego são aquelas que transportam até 5.000 
passageiros/ano, e as linhas de médio potencial de tráfego são as que transportam entre 5.000 e 20.000 
passageiros/ano. (BNDES – INFORME  INFRA-ESTRUTURA, 2002) 
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atendida pelo transporte aéreo. Em 1975 o setor era formado apenas por quatro empresas, 

Varig, Cruzeiro do Sul, Vasp e Transbrasil (sendo as duas primeiras do mesmo grupo), todas 

com parte de suas frotas constituída por aviões a jato (o menor possuía 100 assentos). 

A introdução de aeronaves modernas e de maior porte fez com que as empresas 

passassem a priorizar aquelas rotas que viabilizassem a utilização de aeronaves desse tipo. Em 

conseqüência, as atividades ficaram concentradas nas cidades de maior expressão econômica, 

reduzindo-se grandemente o número de cidades servidas – em 1975,  apenas 92 cidades eram 

atendidas pela aviação comercial regular (BNDES, 2002). 

O estado de abandono das cidades interioranas chegou a tal ponto que levou o então 

Ministério da Aeronáutica a encomendar um estudo visando criar uma nova modalidade de 

aviação: a Aviação Regional. 

 Segundo Trigo (2000), em 11 de novembro de 1975 o governo brasileiro criou, pelo 

Decreto n. 76.590, os Sistemas Integrados de Transportes Aéreos Regionais - SITAR - para 

servir as áreas habitadas mais remotas de todo país, além das pequenas e médias localidades 

(com transportes de superfície inexistentes ou precários), com aviões de menor porte e 

operação mais simplificada, em pistas curtas e de terra batida. A criação desse sistema fez 

com que muitas linhas abandonadas fossem subsidiadas por verbas extraídas da operação das 

principais rotas nacionais, servidas pelas grandes empresas aéreas. Passados 12 meses da 

criação dessas linhas regionais, cinco companhias aéreas (regionais) operavam em 121 

cidades com 60 aviões, 35 deles sendo o avião “Bandeirantes”, de fabricação nacional pela 

Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - EMBRAER. 

Nessa ocasião, o Brasil foi dividido em cinco áreas homogêneas de tráfego. Estas 

áreas não foram estabelecidas apenas segundo critérios geográficos. Um dos critérios 

utilizados foi o de capacidade de geração de tráfego total, que deveria ser aproximadamente o 

mesmo para cada área. Buscou-se ainda, definir áreas com características geo-econômicas as 

mais similares possíveis. Com a divisão dos SITAR, áreas e empresas ficaram distribuídas 

conforme a ilustração 2. 

  Dentre os princípios mais importantes estabelecidos para os SITAR, segundo estudo 

do BNDES (2002), estavam: 

 criação de empresas com estrutura administrativa simples e, conseqüentemente, custos 

indiretos reduzidos; 

 desincentivo à concorrência entre operadores regionais e nacionais. As redes de linhas 

regionais e nacionais somente podiam ser operadas, respectivamente, por empresas 
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aéreas regionais e nacionais, estando restrita a operação de uma companhia de âmbito 

nacional numa linha regional e vice-versa; 

 incentivo à criação de acordos operacionais entre transportadoras nacionais e 

regionais, objetivando a formação de um sistema integrado de linhas tronco-

alimentadoras (linhas nacionais e regionais, respectivamente)3; 

 limitação do tamanho das aeronaves utilizadas pelas empresas aéreas regionais; tais 

aeronaves deveriam ser adequadas à operação em pistas pequenas e até não 

pavimentadas e com capacidade de oferta compatível com a demanda das linhas a 

serem servidas pelos sistemas; e 

 impossibilidade de qualquer empresa regional se tornar uma empresa aérea nacional. 

 

Empresa Aérea Regional Área Homogênea de Tráfego 

Nordeste Linhas Aéreas S.A Região Nordeste e parte dos estados de Minas 

Gerais e o Espírito Santo, ligando estas regiões 

com Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo 

Horizonte. 

Rio-Sul Serviços Aéreos Regionais S.A Região Sul e parte dos estados do Rio de 

Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. 

TABA Transportes Aéreos da Bacia Amazônica 

S.A 

Região Norte 

TAM  Transportes Aéreos Regionais S.A Atual estado do Mato Grosso do Sul, parte dos 

estados do Pará e do Maranhão, o Triângulo 

Mineiro e o Distrito Federal, com ligações para 

São Paulo e Rio de Janeiro. 

VOTEC Serviços Aéreos Regionais S. A Estado de Goiás, parte dos estados do Pará e do 

Maranhão, o Triângulo Mineiro e o Distrito 

Federal, com ligações para o Rio de Janeiro. 

 
Ilustração 2 – Empresas Aéreas Regionais e Respectivas Áreas dos SITAR 
Fonte: DAC e BNDES (2002) 
 

 Ao longo do tempo houve um descompasso entre os princípios propostos e a realidade 

das empresas e do mercado. Por exemplo: a proposta inicial de interligar as linhas dos SITAR 

                                                 
3 O sistema de linhas tronco-alimentadoras foi primeiro introduzido nos EUA após a Segunda Guerra Mundial. 
Naquela ocasião, foram criadas as locals carries (transportadoras regionais), responsáveis pela interligação das 
cidades de baixa densidade de tráfego com os hubs (aeroportos centrais e de conexão de vôos). (BNDES, 2002) 
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com as linhas tronco não absorvidas pelas empresas, assim como o princípio de utilização de 

aeronaves menores foram, aos poucos, sendo abandonadas.  

 Mas os princípios estabelecidos pelos SITAR tinham como objetivos finais, segundo 

Silveira (2003), estimular a oferta do serviço de transporte aéreo regular a localidades 

interioranas com pouca infra-estrutura aeroportuária e com ligações predominantemente de 

curtas e médias distâncias, além de incentivar a indústria aeronáutica nacional, especialmente 

a EMBRAER, mediante a criação de um mercado cativo para seus produtos, notadamente o 

EMB-110 Bandeirante, um turbo-hélice de até 16 lugares, que acabou por obter sucesso em 

vários países do mundo na sua categoria. 

Naquela ocasião, foi também de fundamental importância para o desenvolvimento da 

aviação regional no Brasil a criação do chamado Adicional Tarifário: um acréscimo de até 3% 

sobre o preço do bilhete aéreo doméstico a ser recolhido pelas empresas aéreas a um fundo 

destinado a subsidiar a operação das empresas regionais recém-criadas. Com isso possibilitou-

se, de forma subsidiada, o desenvolvimento de empresas de aviação menores e também o 

alcance e desenvolvimento de muitas cidades do interior do Brasil (SILVEIRA, 2003). 

Esses subsídios foram modificados e recentemente, através da Portaria 101/G5, de 22 

de fevereiro de 2000, ficou estabelecido que o coeficiente do Adicional Tarifário passaria a 

ser de 1%, sendo os recursos gerados pelo mesmo aplicados exclusivamente na 

Suplementação Tarifária de linhas aéreas regionais de passageiros, de baixo e médio potencial 

de tráfego, executadas dentro da Amazônia Legal, e de baixo potencial de tráfego da região 

Nordeste. 

A partir de 1992, após algumas medidas resultantes tanto de pressões das próprias 

empresas como também das tendências liberalizantes de mercado, qualquer empresa de 

transporte aéreo regular estava autorizada a operar linhas tanto nacionais como regionais. As 

empresas passaram então a ser designadas de âmbito nacional e de âmbito regional de acordo 

com a preponderância das linhas que operassem. 

Ainda nessa época foram criadas as chamadas linhas especiais, objetivando a ligação 

sem escalas, dos aeroportos centrais de São Paulo (Congonhas), Rio de Janeiro (Santos 

Dumont) e Belo Horizonte (Pampulha) e esses aeroportos com a capital federal (Presidente 

Juscelino Kubistcheck). Estabeleceu-se que tais ligações seriam, prioritariamente, realizadas 

pelas empresas aéreas de âmbito regional, com exceção da ponte aérea Rio-São Paulo. Esse 

fato em muito impulsionou o crescimento de algumas empresas aéreas regionais, sendo 

altamente favorável a elas, pois passaram a poder atuar em regiões consideradas “nobres” em 

termos de demanda. Por outro lado, desincentivou a operação aérea regular em determinadas 
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cidades de pequeno e médio porte. Com isso, houve uma certa acomodação por parte das 

empresas aéreas em buscar novas alternativas de implantação de vôos em cidades do interior 

do Brasil, incluindo as turísticas. A ilustração 3 mostra a evolução do número de cidades 

servidas pelo transporte aéreo regional entre 1960 e 2001. Observa-se um aumento gradativo 

nas ligações a partir de 1976, com a criação dos SITAR , sendo que a partir de 1999 o número 

de cidades servidas caiu significativamente a patamares inferiores aos do plano real inicial. 

 

 
 
Ilustração 3 – Evolução das Cidades Servidas por Linhas Aéreas Regulares  
Fonte: DAC e BNDES 

  

 O abandono das cidades de médio e baixo potencial de tráfego começou na década de 

60, sendo revertida com os SITAR em 1976, quando se deu um processo de elevação do 

número de localidades atendidas, a uma taxa média de crescimento de 23% até 1992, quando 

se verificou a abertura desse mercado. Após breve período de estagnação e com a entrada de 

várias empresas nesse segmento, verificou-se, a partir de 1995 até 1999, uma forte expansão 

no número de cidades servidas pelo transporte aéreo regular regional. 

As medidas tomadas no âmbito do Programa de Flexibilização, a partir de 1992, 

contribuíram para melhorar a concorrência em algumas rotas, extinguir as restrições 

territoriais  e a exclusividade para as companhias regionais de operar os Vôos Diretos ao 

Centro (VDC), assim como a criação e ampliação da banda tarifária, dentre outros benefícios. 

O fim das restrições territoriais talvez tenha sido uma das medidas mais significativas, 

pois permitiu que uma série de empresas de pequeno e médio porte competisse com as 

maiores nos trechos de maior distância. De fato, observou-se, no período de 1992 a 1998, um 

grande aumento de empresas regionais regulares. Observou-se, também, o crescimento de 

algumas delas, em particular a TAM e a Rio-Sul, e uma série de aquisições de empresas 

regionais por grupos nacionais já estabelecidos (aquisição da Rio-Sul pela Varig, da Nordeste 
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pela Rio-Sul, da Brasil Central e da Helisul pela TAM e formação da InterBrasil Star pela 

Transbrasil). Assim, se por um lado as medidas tomadas permitiram a entrada de novas 

empresas regulares, o efeito concorrencial potencial dessas empresas foi inibido pelo 

movimento de fortalecimento das incumbentes e a conseqüente re-concentração do mercado 

(ESPÍRITO SANTO, 1998).  

A Portaria nº. 569/GC5, de 5 de setembro de 2000, determinou o fim efetivo da 

distinção entre empresas de âmbito regional e nacional – todas passaram a ser Empresas 

Domésticas de Transporte Aéreo Regular, criando-se o “Sistema de Transporte Aéreo 

Regular”, classificando as linhas aéreas conforme aponta a ilustração 4 . 

 

- Sub Regional 

 

Sob amparo do acordo * sobre 
Serviços Aéreos Sub-regionais, 
de 17 de dezembro de 1996. 

- Regional Ligam o território brasileiro com 
países da América do Sul e da 
América Central. 

 

 

 

Linhas Aéreas Internacionais 

- Intercontinentais São as demais linhas aéreas 
internacionais, incluindo as que 
se destinam ao México, Estados 
Unidos e Canadá. 

- Nacionais Ligam as capitais e as cidades 
com mais de um milhão de 
habitantes. 

- Regionais Efetuam ligação entre as demais 
cidades com aquelas servidas 
pelas linhas aéreas nacionais. 

 

 

 

Linhas Aéreas Domésticas 

- Especiais Ligam diretamente dois 
aeroportos centrais** ou um 
aeroporto central e o aeroporto 
da Capital Federal. 

 
Ilustração 4 – Classificação das Linhas Aéreas. 
Fonte: Site do DAC (http://www.dac.gov.br/legislação/por0569.html), em 18.08.2003. Obs: * Também 
denonimado “acordo de Fortaleza” ** Os aeroportos considerados centrais são: Santos Dumont (Rio de Janeiro), 
Congonhas (São Paulo) e Pampulha (Belo Horizonte). 
 

 

 No entanto, a diferença entre o mercado aéreo nacional e regional permanece sendo a 

característica das linhas operadas, estando estas, porém, mais claramente definidas 

atualmente. As linhas domésticas nacionais são aquelas que interligam grandes centros 

populacionais e econômicos (cidades com mais  de 1 milhão de habitantes). As linhas aéreas 

domésticas regionais, escopo principal deste estudo, são consideradas complementares e de 

afluência; fazem a ligação entre as cidades de pequeno e médio porte com aquelas servidas 

pelas linhas aéreas domésticas nacionais (BNDES, 2002). 

http://www.dac.gov.br/legisla��o/por0569.html
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As empresas aéreas regionais remanescentes enfrentam dilemas que as afetam 

diretamente, como o desempenho da economia e a variação cambial. Essas empresas, 

geralmente de pequeno porte e de estrutura mais enxuta, parece que são mais afetadas quando 

a situação econômica do país é agravada. Seja por falta de suplementação tarifária, crises 

econômicas ou por questões administrativas das próprias empresas, o que se tem verificado é 

a alta volatilidade das pequenas transportadoras na entrada e saída do mercado. Isso traz como 

conseqüência fundamental a deterioração da tão almejada universalização continuada do 

serviço aéreo (BNDES, 2002). 

 

 

3.3.1  Ligações Aéreas Sistemáticas 

 

 

 Embora não esteja no foco principal de estudo desta pesquisa, faz-se necessário 

registrar a existência das chamadas Ligações Aéreas Sistemáticas, operadas pelas empresas de 

Táxi Aéreo,  até para uma clara diferenciação entre as mesmas e as linhas regionais. 

 De acordo com a legislação apresentada pelo DAC (2003), define-se Empresa de Táxi 

Aéreo como sendo “pessoa jurídica brasileira constituída e autorizada a executar o serviço de 

transporte aéreo público não-regular, na atividade definida como táxi aéreo”; e Táxi Aéreo 

como “transporte aéreo público não-regular, executado mediante remuneração convencionada 

entre o usuário e o transportador, visando proporcionar atendimento imediato, independente 

de horário, percurso ou escala”, autorizado a desenvolver as seguintes operações: 

 

 transporte de passageiros; 

  transporte de cargas; 

 transporte de enfermos; 

  vôo panorâmico; 

 lligações sistemáticas; 

 lançamento de pára-quedista; e 

 transporte "on-shore" e "off-shore". 

 

As Ligações Aéreas Sistemáticas são operações realizadas por empresas de Táxi Aéreo 

que estejam em dia com todas as suas obrigações junto ao DAC e que tenham autorização 

para esse tipo de operação estabelecida nas especificações operativas para pelo menos duas 
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aeronaves. Essas ligações visam desenvolver novos mercados, de pequeno e médio porte, 

através de vôos previamente programados e abertos ao público em geral, buscando, de acordo 

com a resposta da demanda, a manutenção da sistematicidade. As Linhas Aéreas Sistemáticas 

têm  como principais características: 

 a ligação entre duas ou mais localidades dentro do território brasileiro 

que não estejam sendo atendidas por linha aérea doméstica regular; 

 a operação com a freqüência mínima de uma ligação semanal;  

 o compromisso em manter índices de pontualidade e regularidade que 

atendam aos interesses dos usuários; 

 as aeronaves utilizadas devem ter capacidade máxima de assentos para 

passageiros, excluindo qualquer assento para tripulantes, igual ou inferior a 30 

(trinta) assentos; 

 uma ligação sistemática não é considerada como uma operação de 

transporte aéreo regular. Conseqüentemente, é realizada com autorização e não 

por concessão do DAC; 

 a autorização para realizar ligações sistemáticas será suspensa se for 

verificado que a empresa não está atendendo aos requisitos estabelecidos pelo  

regulamento específico e/ou às condições da autorização de que é detentora.  

O relato anterior demonstrou a distinção entre as Ligações Sistemáticas e as Linhas 

Regulares. No entanto, vale ressaltar que constitui um passo importante para uma empresa de 

táxi aéreo iniciar operação de linha sistemática até obter, caso queira e preencha os pré-

requisitos, tornar-se uma empresa aérea regular. Esta pesquisa focou, exclusivamente, as 

empresas que operam as linhas aéreas regulares, principalmente pelo caráter de continuidade 

dos serviços que devem apresentar ao longo do tempo e, conseqüentemente, pela necessidade 

de um planejamento mais apurado. 

 

 

3.4  Conceito e Contextualização de Empresa Aérea e Turismo 

 

 

As empresas aéreas são aquelas que oferecem um serviço de transporte aéreo em 

regime de vôo regular, charter (fretado) ou outros tipos de serviços – táxi aéreo, carga, dentre 
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outros. Costumam ter uma estrutura empresarial complexa face à variedade de serviços 

inerentes e necessários ao bom desempenho de seus objetivos, ou seja, satisfazer as 

necessidades de locomoção dos passageiros. Suas atividades se estendem a serviços de terra, 

vôo, manutenção, catering (alimentação), segurança, bem como gestões administrativa, 

comercial, financeira, de operação, marketing, delegações territoriais, de pessoal, etc. As 

empresas aéreas podem ser classificadas de acordo com: 

  propriedade (públicas, semipúblicas ou privadas); 

  serviços: 

· regulares: nacionais, internacionais e  regionais; 

· reservados: charters, táxi aéreo; 

· especiais: publicitários, fotografia, etc.  
 

O serviço regular implica um transporte executado através do espaço aéreo, sujeito a 

itinerário, calendário e horários fixos publicados em manuais, circulares, guias e horários 

(MONTEJANO, 2001). 

Apesar de as empresas aéreas não serem consideradas, por algumas correntes, 

“empresas turísticas” na sua essência, constituem, na virada do século XXI, organizações 

atreladas, sim, ao turismo, como examinaremos mais adiante. Alguns autores chegam a 

classificá-las, de fato, como empresas turísticas.  Montejano (2001, p.123) esclarece: 
 

As empresas turísticas são aquelas que se dedicam a prestar por mediação ou 
diretamente uma série de produtos ou serviços turísticos...As empresas turísticas 
podem ser classificadas do seguinte modo: 1- Empresas de mediação e 
comercialização de produtos e serviços turísticos: Agências de Viagens e 
Operadoras. 2- Empresas de transporte: Companhias aéreas, Companhias marítimas 
e fluviais,...3- Empresas de hospedagens... 

 

Por essa abordagem, pode-se perceber uma tendência de considerar as empresas de 

transporte aéreo não só participantes do sistema do turismo, mas como também de considerá-

las, verdadeiramente, empresas turísticas, dentro de uma visão mais ampla do próprio 

conceito de turismo. Destaque-se uma afirmação de Beni (1998, p.181) que reforça essa idéia: 

 
...Assim, empresa de turismo é aquela que produz qualquer espécie de prestação 
material e de serviços que servem diretamente à satisfação das necessidades dos 
turistas e que, durante a distribuição desses bens e serviços, entra em contato direto 
com eles.  
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 A empresa aérea assume um papel de empresa turística ao prestar um serviço de 

deslocamento ao turista, satisfazendo-o em sua necessidade básica, nesse momento. Entende-

se turista não só aquele que viaja motivado única e exclusivamente pelo lazer, mas também 

aquele que se desloca motivado a realizar negócios, no chamado turismo de negócios, o que 

amplia o conceito de turismo. 

 Historicamente, o desenvolvimento do conceito de turismo está muito relacionado à 

questão do deslocamento, uma vez que, por definição,  implica em um “movimento” para fora 

do lugar de residência habitual e, conseqüentemente, muito próximo à própria realidade dos 

transportes. Pode-se notar isso numa das primeiras definições oficiais de turismo apresentada 

por Burkart e Medlik (1981, apud OMT 2001), quando afirmaram representar o turismo 

“deslocamentos curtos e temporais das pessoas para destinos fora  do lugar de residência e de 

trabalho e atividades empreendidas durante a estada nesses destinos”. Essa definição 

contempla a necessidade de movimento no tempo e no espaço; contudo, deixa ainda alguns 

termos vagos, como, por exemplo, a expressão “deslocamento curto”. 

Avançando um pouco mais, surgiu a definição oficial, adotada pela OMT (1994) que 

continua enfatizando a questão da necessidade do deslocamento, porém amplia o conceito de 

turismo, como segue: 

 
O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e 
estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo 
inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras. (OMT, 2001,p.38) 
 

Essa definição  traz consigo importantes aspectos. O primeiro deles diz respeito ao 

reconhecimento da necessidade da viagem da pessoa do seu entorno habitual para outro lugar, 

caracterizando necessariamente o movimento de deslocamento. Isso vem reforçar a 

importância e o inter-relacionamento do turismo com os transportes. O segundo diz respeito à 

contemplação  dos possíveis elementos motivadores da viagem: o lazer,  os negócios ou 

outros. Esse fato é muito importante, pois colabora para minimizar a polêmica de não se 

considerar como turistas aqueles que viajam a negócios, discussão ainda muito presente 

mesmo no meio acadêmico. O fato de ser  a realização de negócios a motivação  primordial 

da viagem, não implica excluir, necessariamente, o viajante em questão da condição de 

turista, pois  essa “classe” de viajantes também pode utilizar (e geralmente o faz) hotéis, 

empresas aéreas, locadoras de veículos, restaurantes, atrações turísticas e muitos outros 

produtos e equipamentos a serviço do turista. O que se observa, normalmente, é exatamente o 

movimento contrário. Portanto, a  definição da OMT,  reconhecida mundialmente, vem 



35 

 

esclarecer essa questão, ao identificar  o deslocamento  dos que se hospedam  com finalidade 

de negócio como turismo. Esse fato se torna importante para as empresas aéreas, uma vez que 

o perfil do usuário do transporte aéreo no Brasil aponta para os “viajantes a negócios”, que, 

pelo menos teoricamente, como vimos, podem ser incluídos na categoria de “turistas de 

negócios”. Esses conceitos são importantes para melhor conhecimento da demanda dos 

serviços prestados pelas empresas aéreas. Delinear com a maior precisão possível os tipos de 

viajantes reais e potenciais do serviço de transporte aéreo constitui instrumento estratégico no 

planejamento das companhias de aviação, notadamente quando esse conhecimento se 

apresenta como fator-chave do sucesso desse tipo de empreendimento. 
 
 
 

3.5  Gestão Estratégica de Empresas Aéreas 

 

 

O conceito de estratégia é antigo. A origem da palavra vem do grego strategeia, que 

significa a arte ou a ciência de ser um general, pois os generais gregos eficazes tinham muitas 

funções, como a de liderar um exército, ganhar e manter territórios, proteger as cidades contra 

invasões, destruir o inimigo, entre outras. Precisavam também ser eficazes em determinar as 

linhas de suprimento corretas, decidir quando lutar e quando não lutar, administrar as relações 

do exército com os cidadãos, políticos e diplomatas. Enfim, os generais não precisavam 

somente planejar, precisavam também agir. Portanto, desde o tempo dos gregos o conceito de 

estratégia tinha componentes de planejamento e componentes de tomada de decisão, ou de 

ação (STONER E FREEMAN,1999). 

Para Porter (1999), o lema da estratégia competitiva é ser diferente e significa 

escolher, de forma deliberada, um conjunto de atividades para proporcionar um mix único de 

valores. Cita o exemplo da empresa aérea norte-americana Southwest Airlines, que 

desenvolveu suas atividades de modo a prestar serviços convenientes, de baixo custo, em tipo 

específico de rotas, demarcando uma posição estratégica única e valiosa, com base num 

conjunto de atividades sob medida. Para tanto, a Southwest oferece serviços, geralmente de 

curta distância e de baixo custo; opera preferencialmente cidades de médio porte e aeroportos 

secundários de grandes centros; seus clientes abrangem usuários empresariais, famílias e 

estudantes. Foi esse modelo adotado pela Southwest que inspirou no Brasil a criação da 

companhia aérea Gol. 
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Entretanto, para o mesmo autor, a escolha de uma posição exclusiva não é suficiente 

para garantir a vantagem sustentável, sendo necessário que se exerçam opções excludentes em 

relação às demais posições. Isso significa que, no caso de empresas aéreas, elas precisam 

escolher alguns serviços compatíveis para evitar ineficiências. As opções excludentes criam a 

necessidade de se decidir entre alternativas conflitantes. E tudo isso no planejamento de linhas 

corresponde a escolhas de critérios equilibrados de planejamento. 

O exemplo prático dessa afirmação se deu, na aviação comercial, na tentativa da 

empresa Continental Airlines em imitar o sucesso da Southwest,  que redundou em fracasso. 

A Continental introduziu estratégias iguais às da concorrente em parte de suas rotas, fazendo 

uma imitação, mas continuou usando estratégias anteriores nas outras rotas, o que determinou 

ser incompatível na prática. Portanto, estratégia seria a criação de compatibilidade integrada 

entre as atividades da empresa (PORTER, 1999).  

Pode-se então afirmar que  estratégia é a arte de explorar as condições favoráveis por 

meio dos recursos disponíveis, com o fim de atingir objetivos específicos, ou seja, numa 

empresa são os critérios competitivos que devem ser estabelecidos e priorizados pelas 

necessidades e/ou expectativas do mercado. Significa que em determinados momentos 

algumas ações ou seqüência de ações precisam ser hierarquizadas numa escala de prioridades, 

de maneira a colocar a empresa numa posição de vantagem competitiva em relação à 

concorrência. 

 Kotler (1995) afirma que planejamento estratégico é o processo de desenvolvimento e 

manutenção de uma referência estratégica entre os objetivos e capacidades da empresa e as 

mudanças de suas oportunidades no mercado. 

O conceito de estratégia para Stoner e Freeman (1999) pode ser definido pelo menos 

sob duas perspectivas diferentes: pela perspectiva do que a organização pretende fazer e, por 

outro lado, pela perspectiva do que a organização eventualmente faz. Pela primeira, a 

estratégia é “o programa amplo para definir e alcançar os objetivos de uma organização e 

implementar suas missões”. Ou seja,  implica uma concepção mais ativa, consciente e 

racional da organização. Pela segunda perspectiva, a estratégia é o “padrão das respostas da 

organização ao seu ambiente através dos tempos”. Por essa concepção, toda organização teria 

uma estratégia, mesmo que nunca tenha sido explicitamente formulada. Essa é uma visão de 

estratégia reativa, passiva, que só se ajusta ao ambiente quando surge a necessidade. 

A literatura sobre administração estratégica é vasta e cresce a cada dia. Para alcançar 

seus objetivos organizacionais as empresas se valem de formulação de estratégias. Para 

Mintzberg (2000), essa é uma questão de pontos de vista distintos, a maioria dos quais se  
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reflete na prática gerencial. Sendo assim, ele acredita não poder fornecer apenas uma 

definição, mas sim requerer uma série de definições, cinco em particular. Estratégia : 

1- Como Padrão 

Aqui a estratégia  se relaciona com “olhar o comportamento passado” -  algo já 

realizado. O importante é a habilidade para aprender durante o processo, surgindo então, 

estratégias emergentes com nenhum controle antecipado sobre as ações. Enfim, a estratégia se 

apresenta como uma consistência em comportamento ao longo do tempo. 

2-  Como Plano 

Nesta definição a estratégia envolve um “olhar para frente” – algo pretendido. O 

importante é medir a habilidade para prever corretamente por meio de estratégias deliberadas,  

com nenhum aprendizado, contudo, exercendo controle das ações. Enfim, é uma direção, um 

guia ou curso de ação para o futuro, um caminho para ir daqui até ali. 

3- Como Posição  

A estratégia é uma posição, ou seja, localização de determinados produtos em 

determinados mercados ,  “a estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolvendo 

um conjunto diferente de atividades”. 

4- Como Perspectiva 

  A estratégia como “olhares em várias direções”. Olha para baixo – olha para o ponto 

em que o produto encontra o cliente, bem como para fora, para o mercado, olha para dentro da 

organização, mas também para cima – para a grande visão da empresa. 

5- Como Truque 

 “Manobra” específica para enganar um oponente ou concorrente – a intenção real é  

“ameaçar” um determinado movimento, “despistar” a concorrência. 

 

 No caso das empresas aéreas, Mintzberg e Quinn (2001) afirmam que o excesso de 

planejamento também pode ser um impedimento ao pensamento estratégico. A necessidade de 

coordenação de programação de vôos, tripulação, manutenção, compra de aeronaves caras, 

estrutura de rotas e a intensa necessidade de segurança no ar geram uma mentalidade de 

obsessão pelo controle. Afinal, não se administra mecanicamente um sistema complexo como 

uma companhia de aviação sem uma grande parcela de planejamento formal. Entretanto, o 

planejamento formal pode impedir o pensamento estratégico; em outras palavras, o 

planejamento é a análise orientada para a decomposição, ao passo que a formação de 

estratégia depende da síntese orientada para a integração. Desse modo a estratégia não é a 
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conseqüência do planejamento, mas seu ponto de partida. O planejamento ajuda a transformar 

as estratégias pretendidas em estratégias realizadas. 

 De acordo com Whittington (2002), existem quatro abordagens genéricas de 

estratégia. A abordagem clássica é a mais antiga e ainda mais influente e conta com os 

métodos de planejamento racional predominantes na literatura sobre o assunto. A 

evolucionária se apóia na metáfora fatalista da evolução biológica, mas substitui a disciplina 

de mercado pela lei da selva. A abordagem processualista  dá ênfase à natureza imperfeita da 

vida humana e acomoda pragmaticamente a estratégia ao processo falível tanto das 

organizações quanto dos mercados. Por fim, a abordagem sistêmica é relativista, 

considerando os fins e os meios da estratégia como ligados, sem escapatória, às culturas e aos 

poderes dos sistemas sociais dos locais onde ela se desenvolve, ou seja, a abordagem 

sistêmica enfatiza que metas e processos estratégicos refletem os sistemas sociais em que a 

estratégia está sendo elaborada. 

 Em se tratando de gestão e estratégias, Beni (2003), ao analisar as tendências mundiais 

do transporte aéreo de passageiros, aponta que o momento atual é de grande incerteza,  

significativas oscilações de mercado e reiteradas crises de rentabilidade financeira para as 

empresas. Em face disso, estas terão que ser muito rápidas para se adaptar à nova realidade, 

descobrir e formular estratégias inovadoras para poderem suprir a demanda e atenderem a um 

mercado totalmente diferente. Afirma ainda,  referindo-se às empresas aéreas brasileiras, que 

estas precisam de uma urgente revisão e mudança de seus modelos de gestão, quase nunca 

ajustados à realidade atual do mercado de viagens e às características de rápida transformação 

desse setor. 

Contudo, independentemente da perspectiva ou abordagem sob a qual se define o que 

é estratégia, as companhias aéreas possuem certos “objetivos estratégicos” que permeiam o  

negócio.  

 

 

3.6  O Planejamento e a Tomada de Decisão nas Empresas Aéreas  

 

 

 As empresas aéreas possuem objetivos estratégicos que precisam ser buscados a partir 

dos recursos existentes e se valem de técnicas administrativas, e outras, para chegarem onde 

almejam. Uma das técnicas administrativas de que se utilizam é a do planejamento: cabe aos 

planejadores das transportadoras aéreas otimizarem os recursos produtivos como aeronaves, 
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pessoal, combustível, de forma a maximizar os objetivos financeiros e mercadológicos 

(FRYSZMAN,1990). 

Planejar significa que os administradores pensam antecipadamente em seus objetivos e 

ações, e que seus atos são baseados em algum método, plano ou lógica, e não em palpites. 

Pois afinal, são os planos que dão à organização seus objetivos e que definem o melhor 

procedimento para alcançá-los. Sem planos os administradores não podem saber como devem 

organizar as pessoas e recursos; sem um plano não podem liderar com confiança ou esperar 

que os outros os sigam (STONER E FREEMAN, 1999). 

  Já segundo Kotler (1995), o planejamento estimula a administração a pensar adiante 

de forma sistemática, força a empresa a aguçar seus objetivos e políticas, leva a uma melhor 

coordenação de esforços e fornece padrões mais claros de desempenho. Argumentar que o 

planejamento é menos útil em um ambiente de mudanças rápidas não faz sentido. Na verdade, 

o oposto é que é verdadeiro: planos concretos ajudam a empresa a prever as mudanças do 

ambiente, a reagir rapidamente a elas e a preparar-se melhor para alterações súbitas de 

cenário.  

 As organizações usam dois tipos principais de planos, os planos estratégicos e os 

planos operacionais. Os primeiros são projetados pelos administradores de nível mais elevado 

para cumprir os objetivos amplos da organização, ao passo que os planos operacionais 

mostram como os planos estratégicos serão implementados nas atividades do dia-a-dia. 

Existem diferenças entre planos estratégicos e planos operacionais no que se refere a: 

1.horizonte de tempo:  os planos estratégicos são mais duradouros – longo prazo; 

2.âmbito: os planos estratégicos afetam uma ampla gama de atividades organizacionais, 

enquanto os planos operacionais têm um âmbito mais estreito e limitado; 

3.complexidade e impacto: freqüentemente, os objetivos estratégicos são amplos e 

enganosamente simples, porém os planos operacionais são complexos; 

4.independência: os objetivos e planos operacionais devem refletir os objetivos e planos 

estratégicos, bem como a missão mais ampla da organização (STONER E FREEMAN, 1999).  

Segundo Fryzsman (1990), o planejamento de linhas de uma empresa aérea equivale à 

área de planejamento e controle de produção (PCP) de uma indústria. Sendo assim, poder-se-

ia afirmar que o planejamento de linhas aéreas regulares aproxima-se dos  planos 

operacionais. O que importa, aqui neste estudo, é uma análise dos fatores influentes, tanto no 

ambiente organizacional interno quanto no externo, que permeiam esses planos operacionais.  

Em meio às tarefas administrativas de estabelecer estratégias e planejar, os 

administradores se defrontam com a necessidade de escolher nesses ambientes os fatores que 
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podem influenciar, e que certamente acabam influenciando suas decisões. Para Simon (1979), 

o conceito de planejamento envolve a noção de hierarquia de decisões em que cada passo no 

sentido descendente consiste na implementação dos objetivos estabelecidos no plano 

imediatamente anterior. Por essa razão, a teoria administrativa deve levar em consideração 

também a ponderação a ser atribuída a esses fatores. 

 Esta pode ser uma perspectiva sistêmica de análise, pois, conforme Carr e Tomkins 

(apud Whittington, 2002), ocorre uma comparação dos pesos relativos de diferentes fatores, 

financeiros  e outros, para a tomada de decisões estratégicas.   

Planejar implica, muitas vezes, que os administradores devem pesar alternativas, 

muitas das quais envolvem acontecimentos futuros difíceis de serem previstos, por isso as 

situações de tomada de decisão são freqüentemente classificadas em um continuum que vai da 

certeza (altamente previsível) à turbulência (altamente imprevisível), conforme representado 

na Ilustração 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Turbulência Incerteza Risco Certeza 

Controle pelos administradores Pequeno Grande 

 
Ilustração 5 - O Continuum das Condições para Tomada de Decisão.  
Fonte: Stoner e Freeman, p.187. 
 
 

 Certeza: condição para tomada de decisão em que os administradores têm 

informações precisas, mensuráveis e confiáveis sobre os resultados das várias 

alternativas que estão sendo consideradas. 

 Risco: condição para a tomada de decisão em que os administradores conhecem a 

probabilidade que uma determinada alternativa tem de levar a um objetivo ou ao 

resultado desejado. 

 Incerteza: condição para tomada de decisão na qual os administradores enfrentam 

situações externas imprevisíveis ou não têm as informações necessárias para 

estabelecer a probabilidade de determinados eventos. 

 Turbulência: condição para tomada de decisão que ocorre quando as metas não são 

claras ou quando o meio ambiente muda muito depressa.  
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Simon (1977) considera também a decisão (como representado na ilustração 6), um 

continuum no dia-a-dia da organização, pois o planejador e o decisor deparam-se com dois 

tipos de decisão: as programadas e as não-programadas. 

 

 

Extremamente
não programadas

Extremamente  
programadas 

 
 

 
Ilustração 6 - Tipos de Decisão. 
Fonte: adaptado de Simon (1977). 

 

Decisões programadas são aquelas repetitivas e rotineiras, existindo procedimentos 

estabelecidos que fazem com que elas não precisem ser tratadas novamente a cada vez que 

ocorrem; exigem do decisor processos razoavelmente simples, envolvendo memória, hábitos e 

manipulação simples de símbolos e coisas. 

Já as decisões não programadas, segundo Simon (1977), são situações novas, 

desestruturadas, em que não há um procedimento estabelecido,  nas quais o decisor precisa 

fazer algum tipo de julgamento. 

No caso de implantação de linhas aéreas, parecem acontecer os dois tipos de decisão, 

pois  algumas decisões podem ser programadas  e outras não. A tendência parece indicar 

decisões não programadas, pois envolve pares de cidades sempre diferenciados, com 

implicações sempre novas aos planejadores e decisores. Para as decisões não programadas, 

são exigidas do decisor doses de discernimento, intuição e criatividade, devido à 

complexidade  e imprevisibilidade  principalmente do ambiente externo às organizações.  

 

 

3.7  O Planejamento de Linhas Aéreas Regulares: uma Visão Sistêmica 

 

 

Para entender a complexidade das relações existentes entre o transporte, o turismo e as 

empresas aéreas, é necessário construir uma estrutura que possa sistematizar os diferentes 

fatores e processos que afetam a organização, operação e o gerenciamento dessas atividades 

associadas.  

Uma das teorias  utilizadas pelos pesquisadores para entender os fenômenos transporte 

e turismo é a sistêmica. O principal propósito dessa teoria é racionalizar e simplificar a 
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complexidade do mundo real do turismo e das viagens em uma série de constructos e 

componentes que destacam a natureza inter-relacionada do turismo. Sendo os estudos de 

turismo interdisciplinares, segundo Gilbert (1990, apud Page, 2001), uma abordagem de 

sistemas poderá abranger uma série de perspectivas diferenciadas, pois não supõe uma visão 

pré-determinada do assunto. Desse modo, o estudo do transporte aéreo e do turismo pode ser 

mais bem compreendido se considerados como atividades inter-relacionadas que 

desencadeiam diversos processos que dependem e interagem uns com os outros. 

Segundo Leiper (1990, apud Page, 2001), pode-se definir um sistema como um 

conjunto de elementos ou partes, conectados uns aos outros por pelo menos um princípio 

característico. Nesse caso, o deslocamento humano necessário ao turismo e ao transporte é o 

princípio característico que conecta os diferentes componentes do sistema em torno de um 

tema comum. 

As atividades de turismo e transportes surgem em razão da existência de recursos 

naturais do meio ambiente, culturais, sociais e econômicos, tendo um campo de estudo 

abrangente, complexo e pluricausal, afirma Beni (2000, p.11), que ainda diz: 

 
A Teoria Geral de Sistemas, um moderno conceito estabelecido, afirma que cada 
variável, em um sistema, interage com as outras variáveis de forma tão completa 
que causa e efeito não podem ser separados. Uma única variável pode, ao mesmo 
tempo, ser causa e efeito. A realidade não permanecerá imóvel. Mas não pode ser 
desmembrada... 

 

  Na busca de minimizar incertezas de planejamento estratégico e operacional, as 

empresas aéreas  se abrem para observar no ambiente externo quais outros sistemas podem 

interagir de maneira favorável a colaborar  para o sucesso de seu próprio sistema. Segundo 

Stoner e Freeman (1999), as organizações precisam se valer da teoria de sistemas para 

compreender o ambiente externo e seus efeitos. De acordo com esses autores, as organizações 

não são auto-suficientes nem independentes, pois trocam recursos com o ambiente externo e 

dependem dele. Define-se, de acordo com os mesmos autores, ambiente externo como “todos 

os elementos fora de uma organização que são relevantes para sua operação”. Dentre os vários 

sistemas possíveis relacionados ao do transporte aéreo, encontra-se, por exemplo, o “sistema 

de turismo”. Não cabe aqui a discussão sobre qual desses sistemas seria maior  ou qual 

prevaleceria sobre o outro, mas sim o fato de estarem muito interligados e interdependentes. 

Em determinadas situações os dois se entrelaçam de tal modo que é até mesmo difícil 

identificar a fronteira de passagem de um sistema para outro. 



43 

 

 O tratamento da empresa aérea como um sub-sistema aberto, em constante 

intercâmbio com o ambiente mediante fluxos contínuos de relações de input (entradas) e 

output (saídas) de recursos, é que consolida a estrutura de equilíbrio dinâmico, estável no 

longo prazo, conceito este fundamental para compreensão e aplicação desta metodologia. 

Algumas dessas relações de entrada e saída foram contempladas no modelo proposto 

por Fryszman (1990) (ilustração 7) na forma de algumas macrovariáveis básicas que explicam 

a dinâmica do sistema de planejamento de transporte aéreo, tais como: 

 

 Insumos produtivos: Refere-se ao pessoal e equipamentos (frota de aeronaves) de 

que a empresa pode dispor para realizar sua atividade fim: transportar. A frota é um 

dos principais aspectos, pois as características operacionais dos equipamentos podem 

influenciar questões econômicas e financeiras, além de outras. 

 

 O mercado: Este representa todo o ambiente comercial no qual a empresa está 

inserida, compreendendo: passageiros (clientes), concorrentes, além de aspectos 

relacionados a propaganda e publicidade. O mercado é, muitas vezes, condicionado 

por fatores econômicos sobre os quais a empresa não tem controle, considerados aqui 

fatores exógenos. 

 

 Fatores exógenos: Conjuntura econômica do país ou região, regulamentações por 

parte do governo ou do DAC no que diz respeito a tarifas,  concessão de linhas, entre 

outros.  

 

 O desempenho da empresa: Considerado como  parâmetro de controle e 

realimentação do modelo, uma vez que a empresa fixa metas de participação de 

mercado e lucro que , não sendo atingidas, exigirão revisão da estratégia de atuação 

da empresa. Até mesmo a lucratividade da empresa é um aspecto gerador de capital 

necessário à aquisição de recursos e à expansão das atividades, dentro de uma 

conjuntura de mercado favorável. 

 

 Malha aérea: Vista como a face externa da empresa. Todas as áreas funcionais da 

empresa gravitam em torno do cumprimento dos vôos  programados. É dependente 

dos insumos disponíveis (principalmente frota), das condições de mercado e de 

fatores de regulamentação;  condiciona diretamente o desempenho da empresa. 
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1-INSUMOS 
PRODUTIVOS 
Frota , tecnologia, pessoal 

4-DESEMPENHO 
EMPRESA 
Participação de mercado 
lucratividade 

3-FATORES EXÓGENOS 
Conjuntura econômica 
Regulamentação 

2-MERCADO 
Outras empresas e modais 
Eficácia comercial 

5-MALHA AÉREA 
Itinerários, horários, 
freqüências, 
equipamentos 

 
Ilustração  7 - Visão Sistêmica do Planejamento de Linhas de Empresa de Aviação. 
Fonte:  Fryszman, 1990. 
   

 

O diagrama apresentado na Ilustração 7 permite uma melhor visualização do inter-

relacionamento de alguns fatores que podem influir no planejamento de linhas de uma 

empresa aérea. Percebe-se que são relações de causa-efeito, sendo a decisão de implantar 

novas linhas,  e  de como fazê-lo, um grande desafio organizacional. 

 Além dos elementos de ação que influenciam diretamente as organizações, existem 

aqueles elementos que afetam o clima em que uma organização atua e podem acabar se 

tornando elementos de ação direta; são o que  Fahey e Narayanan (apud STONER e 

FREEMAN, 1999) denominam de fatores de ação indireta, tais como os elementos 

tecnológicos, políticos, sociais e econômicos.  

 Segundo Ansoff (1990),  as empresas podem se relacionar com o meio ambiente de 

duas maneiras distintas. Primeiro, mediante um comportamento competitivo (ou operacional), 

que procura obter lucro do meio ambiente mediante o processo de troca. A empresa consegue 

isso tentando produzir da maneira mais eficiente possível e garantir o maior segmento de 

mercado e os melhores preços. A segunda maneira é através do comportamento empreendedor 

(ou estratégico), quando ela procura substituir os produtos e os mercados obsoletos por novos, 

que oferecem maior potencial para os lucros futuros. A empresa consegue atingir tal estágio 

mediante a identificação de novas áreas de demanda, do desenvolvimento de produtos 
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aceitáveis, de técnicas de produção e de marketing mais adequadas, testando o mercado e 

introduzindo nele novos produtos. 

 Desse modo, Ansoff (1990) afirma que as empresas não devem apenas reposicionar-se 

quanto aos negócios, mas devem ser capazes de suportar o impacto cruzado e a 

interdependência da sociedade mais ampla. A atenção deve deslocar-se do modelo 

competitivo para o modelo empreendedor, mas este último deve ter objetivos  mais amplos 

numa era denominada “pós-industrial”. 

 O ambiente como um todo pode ser visto como fonte de informação e estoque de 

recursos. Dependendo da abordagem que se faça ao seu meio ambiente, uma organização 

enfrenta um desses dois problemas teóricos: incerteza, causada pela falta de informação; e 

dependência,  para obtenção de recursos vitais. 

O ambiente é mais incerto e mais difícil de ser compreendido quando é mais 

diferenciado, está sofrendo mudanças e há numerosas interconexões entre seus vários 

elementos. As organizações são mais dependentes de um meio ambiente quando os recursos 

necessários não são amplamente disponíveis, esses recursos não são distribuídos de modo 

uniforme e o aumento de conectividade perturba elementos do ambiente e as ligações entre 

eles. 

 

 

3.8  Fatores Influentes no Planejamento de Linhas Aéreas Regulares 

 

 

   Caldas e Soares (2001) afirmam que fatores como demanda, aproveitamento em 

função da distância percorrida, feriados, tipos de passageiros, entre outros, são analisados na 

hora de planejar, como também quais vôos irão ser operados, quais horários e qual o tipo de 

aeronave que deverá ser utilizada para cada vôo. 

 Já Silva, Portugal e Santos (2000), numa visão mais pragmática, colocam que o 

problema de planejamento de linhas aéreas, tradicionalmente, resume-se à identificação da 

maneira mais eficiente de se atender à demanda de uma determinada linha a partir de uma 

adequada oferta do produto viagem (assentos). 

 Schäffler (1994), olhando para a estrutura do tráfico aéreo regional, apresenta alguns 

outros fatores influentes: 

 

 políticos; 
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 regulamentações; 

 infraestrutura em terra e no ar; 

 estrutura dos operadores; 

 estrutura de fabricantes; 

 avanços tecnológicos. 

 

A identificação desses e de outros fatores indicou sua importância neste estudo, no 

qual se buscou descrever os possíveis relacionamentos entre os mesmos. Na realidade, o que 

se observa é uma conjunção e mútua  interdependência de fatores influentes. Como exemplo 

dessa interdependência, Silveira (2003) afirma que, ao tomar decisões quanto ao 

dimensionamento e composição de suas frotas de aeronaves, as companhias aéreas se valem 

muitas vezes de estudos para identificar e quantificar a demanda nos mercados onde elas 

atuam e naqueles onde pretendem atuar. Tudo isso tendo como pano de fundo hipóteses e 

cenários sobre a situação econômica interna e externa do país. Claro está que incertezas sobre 

os rumos da economia, assim como deficiências na identificação dos mercados (inclusive os 

novos) e seu mau dimensionamento, podem levar a decisões desastrosas de compras e/ou 

arrendamento de aeronaves, e sua alocação aos vôos, o que, em certo sentido, explica o 

excesso de capacidade oferecido pelas transportadoras. 

Entretanto, para uma análise acadêmica, foram selecionados, neste estudo, alguns dos 

fatores mencionados e classificados, conforme segue, em sete conjuntos que estão expostos, 

não necessariamente, em uma ordem de importância. 

 

 

3.8.1  Fatores Econômicos 

 

 

 A indústria de transporte aéreo, de um modo geral, necessita de enorme volume de 

capital para implantação, operação, manutenção e continuidade dos serviços. Além disso, 

apresenta uma das menores margens de lucro e taxas de retorno sobre os investimentos. 

Assim, além da quantidade de recursos necessários, a dificuldade de se conseguir 

financiamento também constitui um importante desafio às empresas aéreas (ESPÍRITO 

SANTO, 1998). 

Um paradigma atual é o da sustentabilidade, que preconiza, dentre outros aspectos, a 

viabilidade econômica dos empreendimentos ao longo do tempo. E o que dá sustentabilidade 
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econômica tanto aos empreendimentos turísticos como às empresas aéreas é um número 

mínimo de  turistas e passageiros que justifique os investimentos e mantenha os mesmos em 

funcionamento. Esse número mínimo de passageiros é mensurado pelo cálculo de demanda 

potencial, que refletirá uma futura densidade de tráfego.  A ilustração  8 apresenta um 

estudo do DAC de demanda e oferta assentos/quilômetros – realizada e estimada para as 

empresas aéreas regionais. Nota-se uma estimativa crescente tanto da oferta quanto da 

demanda no mercado da aviação regional brasileira.  

 
Ilustração 8 – Demanda e Oferta Estimadas/Realizadas para as Empresas Aéreas Regionais. 
Fonte: DAC e Sindicato Nacional de Empresas Aeroviárias – SNEA. 
Obs: * Assentos-quilômetros e passageiros-quilômetros. 
 
 
Uma empresa aérea terá mais sucesso quanto mais se assegurar que determinada 

ligação entre um par de cidades terá sustentabilidade econômica ao longo do tempo através de 

um fluxo consistente de passageiros que assegure uma rentabilidade mínima. O problema é 

que as empresas aéreas regulares realizam seus vôos independentemente do número de 

passageiros a quem tenham vendido lugares. Muitos de seus vôos podem ser pouco rentáveis 

se transportam poucos viajantes. Isso implica que as tarifas de vôo regular sejam, 

normalmente, mais elevadas, e as empresas aéreas para se tornarem mais competitivas criam 

tarifas especiais e diferenciadas, seja por idade (terceira idade), por época (baixa temporada), 

tempo antecipado de emissão de bilhetes, entre outras medidas.  

Certos mercados de viagens são muito sensíveis ao preço, o que significa que os 

consumidores podem ser facilmente persuadidos a mudar para outra empresa ou meio de 

transporte se o preço subir para além de um nível crítico. Segundo Tavares (1999), para os 

passageiros turistas a elasticidade-preço da demanda é bastante elevada, conforme 
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demonstrado pelo crescimento de 26% nas viagens de turismo domésticas no primeiro 

trimestre de 1998 em relação ao mesmo período em 1997, o que levou a Embratur a atribuir 

tal fato às promoções e descontos que vinham sendo praticados pelas empresas aéreas naquele 

momento. 

Da perspectiva da empresa aérea, o principal objetivo em termos de oferta é 

maximizar a lucratividade a partir da capacidade disponível, que é geralmente expressa em 

termos de índice de aproveitamento – este corresponde à quantidade mínima de passageiros 

por aeronave para cobrir os custos e a empresa passar a ter lucro. 

Nesse sentido, Page (2001, p.72) afirma ainda que “uma das principais preocupações 

dos administradores de companhias aéreas é acompanhar a demanda real e prevista com a 

oferta de serviços”. Considera-se ainda que tal preocupação está na base de todos os aspectos 

do gerenciamento e planejamento de empresas aéreas, uma vez que, sem uma compreensão 

dessas duas funções, não é possível abordar questões como a escolha de aeronaves, 

planejamento de rotas, planejamentos e política de preços de produtos, propaganda e 

estratégia em longo prazo. 

 
 
 

Na ilus

índice de aprov

e regionais, no

histórico das e
Ilustração 9 – Evolução do Índice de Aproveitamento na Aviação Regional do
Brasil. 
Fonte: Anuários Estatísticos do DAC e SNEA. 
tração 9 está representada uma evolução do tráfego aéreo sob o prisma do 

eitamento comparativo entre as modalidades de vôos nacionais, internacionais 

 qual se percebe claramente uma tendência do índice de aproveitamento 

mpresas aéreas regionais ser menor que das empresas de atuação nacional e 
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internacional, o que talvez indique a dificuldade de se obter um melhor aproveitamento nesse 

segmento da aviação comercial brasileira. Isso também ajuda a explicar as tarifas 

proporcionalmente mais elevadas nesse segmento. 

 
 
 
3.8.2  Fatores Sociais 

 

 

Uma empresa aérea, ao encontrar um mercado atrativo, deve avaliar com cuidado, 

como já indicado, seu tamanho atual e seu potencial futuro. No caso específico de demanda 

por passagens aéreas, alguns outros aspectos devem ser levados em conta, a saber: previsão 

do número e o perfil de passageiros que irão viajar, para onde e quando desejarão ir . O 

número de passageiros está relacionado com questões demográficas, como o tamanho da 

população das cidades e regiões impactadas pelo serviço aéreo regular. 

 Além dessa análise, estudiosos da área de transporte desenvolvem modelos 

matemáticos para analisar o comportamento dos viajantes em suas viagens, os fatores que 

influenciam a demanda e o porquê de ocorrerem variações no comportamento dos 

consumidores  em relação a viajar, devido à relação entre fatores socioeconômicos, como 

idade, renda, profissão e status familiar (KOTLER, 1998). 

  Como exemplo da influência dos fatores sociais no planejamento das empresas aéreas 

pode-se citar a teoria dos stakeholders4, pois o desempenho  corporativo é determinado pelo 

sucesso obtido pela organização em atender às demandas de múltiplos públicos. A teoria dos 

stakeholders incorporou, além dos investidores e acionistas, outros grupos de pessoas, dentro 

ou fora da empresa, que têm interesse no desempenho da organização, como os fornecedores, 

funcionários, clientes, governo e comunidade, a quem os dirigentes das empresas precisam 

considerar nas suas tomadas de decisões (CLARKSON, 1995; DONALDSON e PRESTON, 

1995; JONES, 1995). 

Carroll (1979) propõe que a responsabilidade social nas relações com esses 

stakeholders pode ser subdividida em quatro critérios: econômico, legal, ético e 

discricionário. A responsabilidade econômica significa ser lucrativa. Consiste em produzir 

bens e serviços que a sociedade deseja de forma economicamente eficiente. Para tanto, é 

preciso remunerar fornecedores e empregados de maneira justa e tratá-los corretamente; 

                                                 
4 Grupos ou indivíduos afetados direta ou indiretamente pela busca dos objetivos por parte de uma organização, 
como, por exemplo, os fornecedores, clientes, acionistas, entre outros ( STONER  e FREEMAN, 1999, p.46). 
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manter relações honestas com consumidores; utilizar os recursos naturais racionalmente; lidar 

com o meio ambiente de forma sustentável e respeitar a qualidade de vida da comunidade em 

que a organização encontra-se inserida.  

A responsabilidade legal determina que as empresas atinjam suas metas econômicas 

respeitando o cumprimento de todas as leis. A responsabilidade ética significa fazer o que é 

certo e evitar qualquer tipo de danos voluntários. Ela está relacionada a comportamentos que 

não são necessariamente codificados em leis e podem não servir aos interesses econômicos 

diretos da empresa, mas livram a organização de danos à sua imagem institucional. A 

responsabilidade discricionária consiste em contribuir para a comunidade e para a melhoria da 

qualidade de vida. Relaciona-se aos programas sociais desenvolvidos ou apoiados pela 

empresa para reduzir as desigualdades sociais.  

 Segundo Stoner e Freeman (1999), existe um nível de preocupação ética da 

organização onde os grupos externos são afetados por decisões da empresa. É nessa  linha de 

raciocínio que se encontra, por exemplo, a importância da manutenção do serviço aéreo em 

uma determinada localidade ao longo do tempo. No caso específico de empresas aéreas que 

implantam linhas e as desativam com muita freqüência, é importante conhecer os possíveis 

impactos causados nos outros segmentos e na sociedade diretamente atingidos por tais 

decisões. Além de não ser saudável economicamente para as empresas aéreas abrirem e 

fecharem linhas sem estudos e critérios, também não o é para as comunidades e outros 

agentes envolvidos. Para as empresas é importante decidirem com cuidado suas linhas porque 

a aviação comercial é muito dispendiosa em várias áreas, como infraestrutura aeroportuária, 

compra e manutenção de aeronaves, contratação de pessoal qualificado, combustíveis, 

marketing para início de uma nova linha e outros itens que demandam uma racionalidade 

maior nos seus investimentos.  Para as comunidades e segmentos relacionados ao transporte 

aéreo também não é conveniente contar com a existência de uma linha regular em dado 

momento e depois, em outro instante, já não poder contar mais com o referido serviço. Muitas 

atividades, como vimos anteriormente, surgem e se desenvolvem em função da presença 

regular do transporte aéreo e passam a contar com a permanência do mesmo para programar 

suas atividades ao longo do tempo. O mesmo acontece com as comunidades atendidas por 

vôos regulares que, ao deixarem de contar com essa ligação , hoje estratégica, ficam 

prejudicadas. 
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3.8.3  Fatores Turísticos 

 

 

 Pelizzer (1978) afirma que, no mundo em que vivemos, em toda sua história, houve e 

haverá um lugar de destaque para os transportes. Ao considerar que turismo é deslocamento 

de pessoas, os meios de transportes são um componente essencial. O turismo, como força 

econômica, surgiu como aperfeiçoamento dos meios de transporte, sendo que alguns estão em 

plena expansão, outros em declínio, mas todos eles marcaram a história do turismo. 

Vários outros autores têm estabelecido a interface existente entre transporte aéreo  e o 

turismo. Beni (2000, p.17) considera que: 

 
...as atividades básicas do turismo podem ser definidas sob os aspectos de 
deslocamento e estada onde as empresas aéreas e de superfície são as que se 
encarregam do deslocamento dos passageiros, e a empresa hoteleira ou extra-
hoteleira é a que dá suporte básico para a estada.  
 

Afirma  ainda: 
 

Este é um elemento implícito na noção de Turismo. O movimento está intimamente 
conectado ao próprio sentido etimológico do termo “tour”: viagem em circuito; 
deslocamento de ida e volta. (Tour em francês significa apenas “movimento 
circular”, em linguagem figurada).... 
 

 Essas afirmações demonstram estarem as empresas aéreas intimamente ligadas às 

atividades básicas do turismo pela necessidade fundamental de movimento ou deslocamento 

de passageiros. Essa mesma compreensão aparece nas afirmações de Lamb e Davidson (apud 

PAGE, 2001, p.16): “transporte é um dos três componentes fundamentais do turismo. Os 

outros dois são o produto turístico (oferta) e o mercado turístico (demanda ou turistas em 

si)...”. E na verdade, em alguns casos, a própria atividade de transporte é uma experiência de 

turismo, como no caso dos cruzeiros, dos trens panorâmicos e dos passeios de carro e 

bicicleta. Em algumas circunstâncias o transporte prevalece sobre o próprio destino turístico, 

e muitas vezes influi na escolha do local a ser visitado (PALHARES, 2002). 

 Registrem-se também as considerações feitas por Wahab (1991), ao afirmar que o 

progresso alcançado pelo transporte aéreo no decorrer das décadas de 70 e 80 foi tanto causa 

como efeito da expansão do turismo, pois, segundo o autor, tanto um como o outro é 

dependente do ato de viajar.  

Segundo as evidências históricas, o surgimento de novos meios de transporte, mais 

rápidos, confortáveis e seguros, como a aviação comercial, foi determinante no crescimento 
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do turismo, de forma que novos destinos foram acompanhados de novas rotas (OMT, 2001). 

Por isso pode-se afirmar que o desenvolvimento dos sistemas de turismo e de transporte 

encontra-se intimamente ligado e segue um processo paralelo  e de mútua influência. 

O avião e seus avanços tecnológicos permitiram aproximar fronteiras e provocaram a 

expansão do turismo, trazendo opções interessantes como, por exemplo, os vôos fretados, que 

impulsionaram o turismo de massa. Assim como o incremento do turismo tem sido 

propiciado, em grande parte, pelo desenvolvimento das empresas aéreas, o inverso também é 

verdadeiro, pois a crescente demanda turística tem levado ao desenvolvimento dos serviços de 

transporte aéreo, que precisaram se adaptar a uma demanda cada vez mais exigente e 

sofisticada, a qual busca bons preços e qualidade em seus deslocamentos. 

No ano de 1998, 18 milhões de vôos foram realizados no mundo inteiro, com mais de 

1,3 bilhão de pessoas transportadas. No Brasil, porém, no mesmo ano, houve 38,2 milhões de 

turistas domésticos que se deslocaram pelo país, sendo que apenas 6,8% deles deslocaram-se  

de avião (PALHARES, 2002). 

No Brasil, portanto, o transporte aéreo parece ser um caso típico de setor sem foco 

voltado para o turismo, e talvez essa seja uma das causas das dificuldades de sobrevivência e 

crescimento que as empresa aéreas nacionais têm experimentado nos últimos anos. Já em 

alguns países, como no Canadá, por exemplo, essa situação é bem diferente. A ilustração 10 

apresenta, para o mercado doméstico canadense, no ano de 1988, o percentual de participação 

do turismo em vários segmentos de transporte. O estudo canadense revela que  mais de 92,1% 

dos passageiros do transporte aéreo viajam por motivo de turismo (PALHARES, 2002, p.25). 
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  Ilustração 10 – Participação Percentual do Turismo no Transporte – 1988 – Canadá. 
  Fonte: Lapierre e Hayes, 1994 apud  Palhares 2002, p.25.  
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A OMT calcula que os gastos alcançados pelas viagens de avião representam um 

quarto do gasto total com turismo. Desde 1959 até nossos dias, a demanda desse meio de 

transporte aumentou uma média anual de 5% , segundo dados da OMT (2001).  

À medida que a tecnologia avança, a rentabilidade e a eficácia dos aviões melhoram 

consideravelmente,  possibilitando-se baixar ainda mais os preços dos vôos e contribuindo 

para a abertura de novos mercados, mesmo os mais remotos. Assim, muitos centros turísticos 

têm-se desenvolvido em diferentes regiões do mundo graças ao estabelecimento de serviços 

aéreos adequados – muitas ilhas do Caribe, por exemplo, dependem exclusivamente das 

linhas aéreas que trazem os turistas procedentes da Europa e dos Estados Unidos (OMT, 

2001). 

 Portanto, em se tratando de ligações aéreas que envolvam cidades/destinos turísticos, 

há que se levar em consideração quais aspectos inerentes à atividade turística podem 

influenciar no planejamento de linhas aéreas. Segundo Beni (2000, p.423), a demanda por 

turismo apresenta especificidade própria conforme as diversas motivações, necessidades e 

preferências dos turistas pelo produto permanente ou eventual, que imprime ao Núcleo 

Receptor sua vocação turística e seu conseqüente poder de atração, permitindo-lhe uma 

afluência autodeterminada ou dirigida. E decorrem daí vários tipos de turismo: o autor 

destaca 35 tipos diferentes, dentre os quais pode-se exemplificar: climático e hidrotermal, 

cultural, religioso, desportivo, científico, empresarial ou de negócios, familiar, de terceira 

idade, eventos, aventura, de incentivos, educacional, saúde, ecológico, jogo ou cassino. 

 Um estudo do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias – SNEA indica que no 

período de 1980 a 1996, 71 % das viagens realizadas no país foram viagens de negócios, 

contrastando com a média mundial, que, segundo a International Air Transport Association – 

IATA, é de 55%  (TAVARES, 1999). 

No Brasil, diferentes tipos de turismo têm gerado determinados fluxos de viajantes a 

muitos municípios. O Instituto Brasileiro de Turismo – EMBRATUR, por intermédio da 

Deliberação Normativa 432, de 28 de novembro de 2002, destaca a existência de duas 

categorias diferenciadas de municípios turísticos no Brasil,  baseadas em conjunto de fatores e 

variáveis abrangentes de características físico-geográficas, histórico-culturais e econômicos, a 

saber: 

 

 Municípios Turísticos (MT): São aqueles consolidados, determinantes de um turismo 

efetivo, capaz de gerar deslocamentos e estadas de fluxo permanente; 
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 Municípios com Potencial Turístico (MPT): São aqueles possuidores de recursos 

naturais e culturais expressivos, encontrando no turismo diretrizes para o seu 

desenvolvimento sócio-econômico. 

 

Essa categorização tem levado à identificação de um total de 375 municípios turísticos 

(MT) e de 1456 municípios com potencial turístico no Brasil (MPT). Esses números dão uma 

idéia da dimensão quantitativa das opções em termos da necessidade de transportes e do 

quanto ainda falta por se desenvolver neste setor num  país de dimensões continentais. 

Outro aspecto fundamental de influência é a oferta turística local e regional, 

entendida aqui como o conjunto de equipamentos, bens e serviços de alojamento, de 

alimentação, de recreação e lazer, de caráter artístico, cultural, social ou de outros tipos, capaz 

de atrair e determinar o tempo de permanência de um público visitante. O tempo de 

permanência muito longo dos turistas no destino pode sinalizar à empresa aérea que os 

mesmos se utilizaram poucas vezes desse transporte ao longo, por exemplo, de um ano, sendo 

que estadas mais curtas podem significar maior freqüência de idas e vindas de turistas. 

 Considera-se também os valores que a própria natureza oferece sem necessidade de 

interferência do homem, como o sol, praias, montanhas, paisagens que constituem fontes de 

atração sustentadoras dos deslocamentos de pessoas com finalidades especificamente 

turísticas. Enfim, a oferta turística pode ser definida, conforme a OMT (2001), como o 

conjunto de produtos turísticos e serviços postos à disposição do usuário turístico num 

determinado destino, para seu desfrute e consumo.  

Um aspecto que também pode influir no planejamento de linhas é o ciclo de vida do 

destino turístico  em termos de atratividade da demanda. Assim como qualquer outro 

produto, o destino turístico apresenta diferentes fases na sua evolução, segundo Butler (1989, 

apud OMT, 2001), podendo estar em exploração, envolvimento das autoridades locais, 

desenvolvimento, consolidação, parada e declínio ou renovação, conforme expresso na 

ilustração 11. Ao planejador de transporte cabe saber em qual fase do ciclo de vida 

encontram-se as cidades envolvidas na operação, pois o fluxo de pessoas será diferente em 

cada uma delas e, conseqüentemente, afetará o correto dimensionamento e adequação do 

transporte. 

 Outro aspecto influenciador no planejamento é a sazonalidade. É minimamente 

prudente observar o comportamento dos fluxos turísticos ao longo do ano e identificar quais 

são os períodos considerados de alta e baixa temporada. A sustentabilidade da linha a ser 

operada pode depender da correção dessa interpretação. 
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Na alta temporada são observados todos os problemas de saturação de uma grande 

demanda com a resposta de uma elasticidade muito fraca na oferta correspondente (de 

transporte aéreo, por exemplo); na baixa temporada, pelo contrário, ocorrem os derivados de 

uma demanda fraca com a rigidez de uma oferta de transportes. A sazonalidade, portanto, 

pode produzir um desequilíbrio na demanda de transporte aéreo no destino turístico 

(MONTEJANO, 2001). 

 Na conjunção dos aspectos apontados é que se poderá ter um melhor planejamento de 

horários, dias, freqüências e tamanho de aeronaves  mais adequado. 

 

 
 

Ilustração 11 – Ciclo de Vida de uma Destinação Turística. 

 Fonte: Butler (1989, apud OMT, 2001). 
 

 

3.8.4 Fatores Operacionais 

  

 

 Dentre os pontos fundamentais que determinam um bom planejamento estão as 

condições de infra-estrutura aeroportuária, no qual vários itens precisam ser 

cuidadosamente analisados. Em primeiro lugar, se nas localidades existem aeroportos 

(incluindo a qualidade de localização e acesso aos mesmos) e se estes possuem pistas de 

pousos e decolagens adequados aos tipos de equipamentos que aquela linha demanda; isso se 

refere à adequação de suas pistas de pouso e decolagem à frota da empresa. Segundo 

Schäffler (1995), as aeronaves regionais são normalmente turboélices, operando em uma 

configuração que varia de 15 a 70 assentos. 
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 Com relação a pistas de pouso, segundo Beni (2003), existem no Brasil um número de 

1.915 delas entre aeroportos oficiais e aeródromos homologados. Destes, somente 6% são 

servidos por vôos regulares. Essa situação reflete a realidade atual, em que apenas cerca de 

120 destinos no país são servidos por vôos regulares. 

  A questão da existência de slots  e gates também é fundamental. O slot é um intervalo 

de tempo durante o qual uma aeronave está autorizada a pousar e decolar. A concessão de 

slots depende da capacidade do aeroporto de receber aeronaves e passageiros. Uma vez 

alocado a uma empresa aérea, o slot só é retirado se a empresa deixa de utilizá-lo por um 

período mínimo de 30 dias. Para que uma empresa entrante possa de fato operar uma linha 

que lhe tenha sido autorizada, é necessário que haja disponibilidade de slots, podendo ocorrer 

que estes estejam artificialmente ocupados por empresas que detenham concessões para os 

mesmos, mas que não os estejam utilizando de fato. O mesmo se dá com a distribuição de 

portões de embarque, os gates. Nesse aspecto, os aeroportos brasileiros têm adotado uma 

política eficiente, ao alocar gates de acordo com as partidas efetivas, em vez de vincular cada 

um a determinada empresa  (TAVARES, 1999). 

 Alguns aspectos unem os fatores econômicos aos operacionais e, no caso do Brasil, 

acabam por inviabilizar o negócio da aviação comercial. São questões relacionadas a 

determinados insumos operacionais, tais como a excessiva carga tributária, que chega à ordem 

de 34% no Brasil, enquanto a média internacional está entre 5 % a 7%. Nesse sentido, Beni 

(2003) chega a afirmar: “o que na realidade as empresas aéreas brasileiras transportam é carga 

tributária e mais uns poucos passageiros”. Cita como exemplo uma aeronave como a Embraer 

145,  adequada à aviação regional, que tem seu ponto de equilíbrio (break even point)  entre 

19 a 21 assentos ocupados na grande maioria dos outros países, mas  no Brasil esse ponto é de 

31. Outros insumos operacionais que são consideravelmente mais elevados aqui em relação à 

média mundial são o seguro das aeronaves, as tarifas aeroportuárias, leasing, entre outros 

(BENI, 2003). 

 Entre os Fatores Operacionais também poderiam ser inclusos aspectos ligados aos 

recursos humanos capacitados e disponíveis na empresa, como pilotos, comissários, 

despachantes, agentes, atendentes, entre outros. Normalmente o pessoal que trabalha em 

empresas aéreas precisa ser altamente qualificado e necessita passar por treinamentos 

constantes devido ao alto grau de segurança exigido nesse tipo de negócio. Alocar, selecionar, 

recrutar e treinar adequadamente esse pessoal passa a ser uma questão estratégica pelo alto 

custo envolvido.  
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3.8.5 Fatores Geográficos  

 

 

O Brasil, por ser um país de extensa área territorial, apresenta características 

regionalizadas muito diferenciadas e peculiares, podendo ser representado pelo que Santos e 

Silveira (2001) denominam “sistemas de movimentos de território”, isto é,  o conjunto 

indissociável de sistemas de engenharia (fixos) e de sistemas de fluxos (materiais ou 

imateriais) que respondem pela solidariedade geográfica entre os lugares. Podem ser 

classificados nos quatros tipos dos “modos” de transportes: o sistema de movimento 

rodoviário, o ferroviário, o aquaviário e o aeroviário. Pela seleção da variável, como, por 

exemplo, o número de passageiros transportados por cada sistema, os autores citados, 

observaram a formação, no território brasileiro, de áreas de maior densidade de 

movimentação relevante ao planejamento de transportes. 

As densidades dos fluxos, evidenciadas pelas quantidades de passageiros por estado, 

permitiram visualizar a formação de “Região Concentrada” (a soma das regiões Sul, Sudeste e 

também do Distrito Federal). A movimentação de passageiros nessa porção do território 

revelou sempre uma concentração de fluxos em torno de 70% (mais precisamente 64,3% em 

1998, 71,4% em 1986 e 79,2% em 1975) dos totais nacionais, como  mostra a tabela 3 . 

Esta tabela mostra a liderança do estado de São Paulo quanto ao fluxo de passageiros, 

o aumento da participação desse estado e a queda do fluxo observada no estado do Rio de 

Janeiro. 

 

 1945 1975 1986 1998 
Brasil 274.672 100 6.512.649 100 15.508.850 100 26.273.148 100 
Região 
Concentrada 

209.373 76,2 5.162.250 79,2 11.078.124 71,4 16.917.965 64,3 

Região C.-Oeste 11.126 4,0 749.373 11,5 1.787.463 11,5 3.060.333 11,7 
Distrito Federal - - 523.521 8,0 1.257.438 8,1 2.149.873 8,18 
Região Nordeste 46.387 16,8 815.093 12,5 2.828.920 18,2 4.609.072 17,6 
Região Norte 18.912 6,8 535.306 8,2 1.601.806 10,3 1.685.778 6,6 
Região Sudeste 162.464 59,1 3.751.262 57,6 7.755.602 50,0 13.609.315 51,9 
Rio de Janeiro 86.186 31,3 1.560.246 23,9 3.050.461 19,6 3.715.994 14,2 
São Paulo 58.756 21,3 1.733.626 26,6 3.741.440 24.1 7.930.505 30,1 
Região Sul 35.783 13,0 661.615 10,2 1.535.059 10,0 3.308.650 12,2 
 
Tabela 3 -  Passageiros Embarcados em Vôos Nacionais. 
Fonte: IBGE – Anuário estatístico do Brasil (1945) e DAC – Anuário do transporte aéreo (1975, 1986, 1995) 
GEIPOT, Anuário Estatístico dos Transportes (1999). Adaptado de Santos e Silveira (2001). 
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No planejamento de linhas, outros aspectos influenciadores são a distância,  

localização e relevo  das cidades envolvidas, que determinarão: tipo de aeronave, consumo de 

combustível,  tempo de viagem, necessidade ou não de escalas técnicas para reabastecimento, 

entre outros. Para Schäffler (1994), a aviação regional européia acontece, geralmente, nos 

percursos menores que 1500 km. Para a realidade brasileira, que pode ser considerada 

“continental”, esta referência de distância pode ser ampliada. Uma outra questão geográfica 

que não pode ser descartada diz respeito ao clima dos destinos a serem atendidos.  

 A combinação desses fatores e de outros elencados anteriormente poderão determinar, 

em muito, decisões de estabelecer dias, horários e freqüências de vôos possíveis e mais 

adequados. 

 

 

3.8.6  Fatores Políticos 

 

 

 Durante o planejamento de linhas podem ocorrer determinadas injunções de 

lideranças políticas, sejam elas de âmbito municipal, estadual ou mesmo federal, que podem 

influenciar ou alterar o curso das ações e/ou decisões (GARÓFALO, 1982). 

 É comum se observar a mobilização com que essas lideranças políticas, às vezes 

aliadas a outras de cunho comercial e movidas pelos mais diversos interesses, procuram as 

empresas aéreas para propor algum tipo de parceria no sentido de viabilizar vôos regulares 

para determinados municípios ou região. Essas injunções podem acenar com subsídios de 

ordem econômica para as empresas, como, por exemplo, garantindo a compra de um número 

mínimo de assentos, no sentido de viabilizar a implantação do serviço nas localidades 

indicadas. 

Outra influência possível é a de cunho político/governamental. Após a V Conferência 

Nacional de Aviação Civil (V CONAC), realizada em 1991, o transporte aéreo brasileiro vem 

se modificando em decorrência de novas diretrizes e regras de operação, além da implantação 

de uma política de flexibilização que pressupõe, gradativamente, uma menor regulação dos 

aspectos econômicos do mercado de transporte aéreo pela Autoridade Aeronáutica (IAC, 

2002). 

 Em pesquisa realizada por Valente (2000), foi encaminhado ao referido órgão uma 

consulta preliminar para examinar a pertinência do problema de implantação de linhas 

regulares. Na ocasião indagou-se sobre a intensidade de participação desse órgão 
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governamental no processo de implantação de novas linhas regulares. A resposta que se 

recebeu foi a de que o DAC não teria participação no processo de planejamento e implantação 

de linhas, cabendo às empresas aéreas aplicar os respectivos critérios para a definição sobre 

início ou não de operação de freqüências aéreas entre pares de cidades. Informou ainda que 

esse tipo de problema diz respeito ao setor de planejamento de linhas de cada empresa aérea, 

em que cada uma possuiria seus critérios e estratégias próprias, cabendo ao DAC apenas o 

papel de autorizar ou não a operação das empresas em função da existência de problemas 

operacionais e/ou restrições de infra-estrutura.  

 Dois aspectos apontados pelo Major Brigadeiro Venancio Grossi, então Diretor-Geral 

do DAC, sobre a criação da Comissão de Coordenação de Linhas Aéreas Regulares - 

COMCLAR (Portaria nº 692/DGAC, de 20 de outubro de 1999), em substituição à antiga 

Comissão de Linhas Aéreas – CLA, ajudam na compreensão das responsabilidades do DAC e 

empresas aéreas no que diz respeito à implantação de linhas aéreas regulares, além de 

diferenciar a COMCLAR da antiga CLA, que são: 

 a simplificação e desburocratização do processo de análise e aprovação de novas 

linhas aéreas regulares ou alterações de linhas aéreas já existentes (escalas, 

freqüências, equipamentos ou ajustes de horários), dando maior agilidade ao processo 

(conforme as novas regras, a comissão tem um prazo máximo de 8 dias para 

apresentar a solução do pedido à empresa solicitante). 

  a eliminação das empresas aéreas do processo de análise de concessão de linhas 

aéreas, cuja participação se tornou inócua face à adoção de critérios mais 

liberalizantes e estritamente técnicos, principalmente após a publicação da Portaria nº 

676/GC5, em 14 de dezembro de 1999. 

Na verdade, essas medidas já fazem parte de um novo modelo de gestão dos negócios 

da aviação civil, dentro do qual está prevista a criação da Agência Nacional de Aviação Civil 

– ANAC. A referida Agência teria por finalidade regular e fiscalizar a aviação civil, a infra-

estrutura aeronáutica e aeroportuária. (Grossi,  2000). 

A política de flexibilização, juntamente com a implementação do Plano Real, em 1994, 

induziu um notável crescimento das empresas regionais por ter estimulado a expansão dos 

limites de suas operações, sobretudo em regiões de maior desenvolvimento econômico, 

tradicional mercado das companhias nacionais. Surgiram, também, as novas companhias 

regionais de pequeno porte, que passaram a oferecer serviços às localidades menores, não 

mais servidas pelas antigas empresas regionais. 
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Como resultado dessa política, o setor aéreo vem se tornando mais dinâmico e 

competitivo, o que pode ser comprovado pelo expressivo aumento, no período compreendido 

entre 1994-1998, do número de empresas aéreas, de ligações realizadas e localidades servidas, 

conforme apresentado na tabela 4. 

 

Discriminação 1980 1985 1990 1994 1998 2000 
Empresas Nacionais 9 9 9 10 22 21 
Ligações Realizadas 97 324 443 332 1.272 1.096 
Localidades Servidas 143 126 135 134 172 141 

         
        Tabela 4  – Informações sobre Rede de Ligações Aéreas. 

                       Fonte: Instituo de Aviação Civil, 2002. 
 

Verifica-se ainda, na tabela 4, que em 2000, houve uma redução no número de 

localidades atendidas e de ligações aéreas. Isso pode ser atribuído a uma adequação entre a 

oferta e a demanda em busca de maior eficiência e lucratividade (IAC,2002).  

O Brasil vive momentos de gradativa flexibilização do transporte aéreo. A experiência 

em outros países, como nos EUA, por exemplo, mostra que, lá, um dos maiores receios nesse 

processo de liberalização era que as empresas parassem de operar rotas entre as pequenas 

comunidades, que poderiam deixar de ser lucrativas sem regulamentação. A solução para isso 

foi estabelecer, por um período de transição de 10 anos, a garantia de serviços subsidiados às 

pequenas comunidades. Esses subsídios foram sendo diminuídos ao longo do tempo, 

permanecendo apenas comunidades remotas, como algumas no Alaska e no Havaí, para onde 

o transporte aéreo é o único possível (TAVARES,1999). 

 O governo federal, como visto anteriormente, vinha acenando com uma disposição de 

pouca interferência no processo de planejamento e decisão de implantação de linhas aéreas. 

Contudo, essas disposições podem alterar-se – e se alteram – ao longo do tempo com 

facilidade. Em determinados períodos existe uma tendência regulamentar mais acentuada que 

em outros períodos, de acordo com interesses nacionais e até militares.  

Segundo Palhares (2001), o atual momento do transporte aéreo no Brasil é de grandes 

mudanças, ou pelo menos de muitas expectativas de ocorrência de mudanças. Desde o início 

da década de 1990, o Departamento da Aviação Civil – DAC tem efetuado uma política de 

flexibilização dos preços das tarifas aéreas. Entretanto, apenas recentemente, sobretudo a 

partir de 1998, é que as medidas de maior impacto têm sido percebidas. No mês de dezembro 

de 2000, o governo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei para a criação da 

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, que tem, dentre suas atribuições, desmilitarizar 
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o transporte aéreo brasileiro, bem como iniciar o processo de privatização dos aeroportos 

nacionais. 

 Em 13 de março de 2003, o governo, preocupado com  a crise do setor de transporte 

aéreo, editou a Portaria nº. 243/GC5, que determina, entre outras medidas, que o DAC adote 

as medidas que forem necessárias para promover a adequação da oferta de transporte aéreo 

feita pelas empresas aéreas à demanda disponível no mercado, concitando as empresas a 

desenvolver planos de racionalização de suas linhas, a serem elaborados sob a coordenação e 

com a colaboração do DAC (DAC, 2003). Essa portaria revela uma tendência novamente 

regulatória no mercado de aviação comercial. Apesar da  crise que atinge o setor de aviação 

comercial, questiona-se até que ponto seria salutar adotar tais medidas, que podem estar indo 

à contramão das tendências mundiais para o setor e do equilíbrio competitivo entre oferta e 

procura. Tais medidas causam surpresa, pois procuram reverter o processo de  

desregulamentação que, embora ainda incompleto, vem sendo implementado com sucesso 

desde o início da década de 1990 (GUIMARÃES E SALGADO, 2003). 
  

 

3.8.7  Fatores Mercadológicos 

 

 

 A atuação da concorrência – outras empresas aéreas e até mesmo outros modos de 

transporte –  pode representar fonte de inspiração no planejamento e decisão de se iniciar ou 

não uma linha aérea regular. A aviação regional em diversos países compete diretamente com 

os sistemas terrestres de transportes, como o rodoviário e ferroviário. Entretanto, os estudos 

realizados na Europa, que se aplicam também para vários outros países,  revelam que, para 

distâncias superiores a 1000 km, o transporte aéreo vence na competição com os outros 

modos de transporte. Nas jornadas entre 500-1000 km, o sistema de ferrovias tem um poder 

de ganho superior ao transporte aéreo, para países que possuem esse modo de trasnporte 

desenvolvido, o que não é o caso do Brasil  (SCHÄFFER, 1994). 

 De 1975 até 1992  o mercado brasileiro de aviação regional vinha sendo atendido, com 

exclusividade, por cinco empresas aéreas, estabelecidas por ocasião da implantação do 

SITAR. Desde a abertura do mercado aéreo regional, em setembro de 1992, diversas 

empresas de pequeno porte entraram e saíram desse segmento. 

 Observando-se os dados consolidados do segmento regional, verifica-se grande 

crescimento da oferta de serviços aéreos desde a abertura desse mercado até 2001, quando 
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houve uma retração de 42% em relação ao ano anterior. No primeiro semestre de 2002, 

porém, a oferta desse serviço obteve uma elevação de 8 % em relação ao mesmo período de 

2001. As empresas consideradas na ilustração 12 foram aquelas classificadas como regionais 

até quando vigorou tal definição e, após, aquelas cujas operações foram e são alocadas, 

preponderantemente, em linhas aéreas regionais, com exceção das empresas Rio Sul e 

Nordeste. Os dados dessas duas últimas foram incluídos na oferta do segmento pelo fato de 

tais empresas terem se originado como regionais, embora atualmente concentrem suas 

atividades em linhas nacionais e nem mesmo operem linhas suplementadas. (BNDES, 2002).  

 Atualmente, cerca de 10 empresas aéreas operam, preponderantemente, linhas 

classificadas como regionais. No segundo semestre de 2002, a VARIG, maior empresa do 

setor, iniciou uma fase de reestruturação de suas linhas e cortou rotas de menor densidade de 

tráfego. Grande quantidade de rotas deixou de ser operada pela TAM5 , que também passou 

por uma reestruturação financeira e operacional (redução da frota de aeronaves Fokker 100, 

utilizadas nas linhas de menor densidade de tráfego). 

                        
  

Ilustração 12 – Oferta de Serviços Regionais. 
 Fonte: DAC, Anuários do Transporte Aéreo, Volume II – Dados Econômicos apud BNDES (2002). 
 
 

O abandono de ligações por essas empresas, que concentram grande parte do mercado, 

oferece às pequenas a oportunidade de expandirem suas operações cobrindo esses mercados e, 

dessa forma, de aumentarem sua participação no setor. Na ausência de diretrizes para o 

segmento aéreo regional, a recuperação e a solidez das pequenas empresas passam a depender 

das brechas deixadas pelas empresas maiores e das estratégias montadas por cada uma 

(BNDES, 2002). 

                                                 
5 Tais como as rotas que ligam o aeroporto de Congonhas com o interior paulista (Araçatuba, Sorocaba, 
Presidente Prudente, entre outras) e São Paulo-Criciúma. 
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Pode-se associar o significativo crescimento do mercado doméstico, a partir da 

segunda metade da década de 90, à dispersão dos centros produtivos brasileiros, que vêm 

apresentando, desde meados da década de 70, uma tendência de desconcentração geográfica 

da atividade econômica. 

Uma pesquisa recente de Pacheco(1998), indicou que essa desconcentração econômica 

prossegue, embora em ritmo mais lento, e também apontou mudanças significativas para os 

próximos anos. As intenções de investimento reafirmam a tendência para a desconcentração e, 

conseqüentemente, para uma redução dos desequilíbrios regionais. A pesquisa identificou, 

ainda, o deslocamento da indústria principalmente para cidades de porte médio que dispõem 

de infra-estrutura de transportes adequada, sem, contudo, apresentar os problemas crônicos 

das grandes metrópoles.  

Além da influência dos concorrentes, aspectos ligados à imagem da empresa na 

sociedade e no seu público-alvo podem também influenciar no planejamento. Uma das 

funções básicas do marketing em serviços é a comunicação com o cliente, seja durante o 

processo ou através de publicidade e propaganda. Essa comunicação tem papel fundamental 

na formação de expectativas dos consumidores a respeito do serviço prestado. Tais 

expectativas devem ser superadas ou, ao menos, alcançadas para que a avaliação do cliente 

seja positiva (GIANESI E CORRÊA, 1994). 

 

 

3.9  Grupos de Ligações Aéreas no Brasil pela Conjunção de Fatores Influentes 

 

 

  O Instituto de Aviação Civil – IAC, órgão subordinado ao DAC e responsável pela 

pesquisa e planejamento do transporte aéreo e da infra-estrutura aeroportuária, elaborou um 

estudo de fluxo de passageiros nas ligações aéreas nacionais, com a finalidade de analisar uma 

significativa parcela da demanda nacional. Para tanto, as ligações aéreas foram desagregadas 

em seis grupos, cada um dos quais apresentando características aéreas bem definidas no que 

diz respeito à conjunção de vários dos fatores influentes analisados anteriormente. É 

interessante notar que em quase todos os grupos de ligações aéreas ocorre a participação 

importante do fator turístico,  como motivador de muitas viagens. 

 

Grupo 1 – Ligações entre Brasília e os demais mercados nacionais. As ligações deste grupo 

são motivadas, principalmente, por razões político-administrativas. Segundo classificação do 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o Distrito Federal é considerado 

metrópole nacional não só por sua natureza de principal centro político-administrativo do país 

como também pela pujança e dinamismo de sua economia. É notável a polarização que 

Brasília exerce sobre municípios do seu entorno. 

É natural que, nesse contexto, Brasília viesse a desempenhar um importante papel na 

rede aeroportuária nacional como pólo de convergência e distribuição de importantes fluxos 

de passageiros. Tais fluxos são de natureza bastante peculiar, incluindo homens de negócios, 

políticos, membros da administração pública em vários níveis e turistas (IAC, 2002). 

  

Grupo 2 – Todas as ligações que envolvem cidades da região Norte. Essas ligações 

apresentam distâncias comparativas maiores que as demais, além de uma menor concorrência 

modal. Ocupando cerca de 45% da superfície do país, segundo a Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – FIBGE, a região Norte carece de uma infra-estrutura de transporte 

de passageiros mais eficiente que viabilize uma maior integração entre os municípios. A 

precariedade de seu sistema de transporte como um todo e as distâncias intermunicipais, 

comparativamente maiores que a média nacional, colaboram para que o transporte aéreo 

desempenhe um papel estratégico na região, possibilitando, inclusive, uma maior integração 

no âmbito nacional. 

A região Norte caracteriza-se por apresentar uma densidade demográfica muito baixa, 

cerca de 3,35 hab/km2, conforme censo de 2000. Apesar disso, registra uma expressiva 

concentração populacional em seus centros regionais, próximos aos grandes eixos viários, 

como Santarém e Marabá, e nas capitais estaduais, com destaque para Manaus e Belém. 

Vale registrar, também, o crescimento do turismo nessa região, em particular o 

ecológico. Essa atividade, um importante fator de desenvolvimento econômico e social, vem 

ocasionando um aumento da demanda de turistas, eminentemente estrangeiros, que utilizam o 

aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos como principal portão de entrada. Como 

resultado, observou-se, no período entre 1995-2000, um significativo incremento – da ordem 

de 50% - no fluxo de passageiros na ligação entre os aeroportos de Manaus e de Guarulhos 

em São Paulo (IAC,2002). 

 

Grupo 3 – Ligações entre cidades da região Nordeste e demais regiões do País. Sua demanda, 

segundo o IAC (2002), é composta principalmente por turistas, tanto brasileiros quanto 

estrangeiros. As ligações desse grupo envolvem cinco cidades da região Sudeste, destacados 

pólos econômicos do país – São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, e 
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sete da região Nordeste – Salvador, Recife, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Seguro e Ilhéus, 

importantes centros turísticos devido não apenas às belezas naturais, mas também ao 

diversificado patrimônio histórico. Esse imenso potencial apontou o turismo como uma 

relevante alternativa para reverter o cenário desta região, marcado por grandes desigualdades 

econômicas e sociais. 

Em 1992, iniciou-se a implantação de infra-estrutura básica nas localidades com 

potencial turístico através de disponibilizarão de recursos para expansão e modernização do 

parque hoteleiro regional. Tais iniciativas foram viabilizadas a partir da criação do Programa 

de Ação do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE), resultante da parceria entre os governos 

estaduais, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), o Instituto 

Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), o Banco do Nordeste e a Comissão de Turismo 

Integrada (CTI/NE). 

Com o intuito de atender à crescente demanda destinada para essa região, a infra-

estrutura aeroportuária vem sendo modernizada. Assim, os principais aeroportos do Nordeste 

vêm contando com recursos provenientes do Programa Federal de Auxílio a Aeroportos PRO-

FAA, dos governos estaduais e municipais e, em menor escala, de organismos internacionais.  

Além do fluxo motivado por turismo, uma parcela representativa da demanda deste 

grupo é composta por homens de negócios. Tal demanda é gerada como desdobramento da 

indústria do turismo, do Pólo Petroquímico de Camaçari (Bahia) e das demais atividades do 

setor terciário (comércio e serviços) que vêm sendo implantadas na região Nordeste. 

Vale salientar, também, a significativa taxa de crescimento, no período de 1995 a 1999 

(83,35%), da ligação envolvendo o Aeroporto Internacional de São Paulo e o de Porto Seguro. 

Essa localidade tornou-se, durante a década de 90, a partir da ampliação e melhoria da infra-

estrutura aeroportuária em 1991/92, uma das principais opções de lazer – tanto para o turista 

brasileiro quanto para o estrangeiro. Pode-se atribuir também essa tendência à política 

implementada pelo governo baiano com o intuito de consolidar a posição desse estado como 

um dos principais destinos do turismo receptivo do País, com investimentos maciços e 

contínuos da BAHIATURSA em divulgação no exterior (IAC,2002). 

 

Grupo 4 – Ligações envolvendo exclusivamente aeroportos da região Nordeste. Este grupo  

tem como principais características a distância entre cidades comparativamente menores que 

as demais e o grande fluxo turístico na região. A região Nordeste é constituída por nove 

Unidades da Federação e detém cerca de 19% da superfície brasileira. No tocante aos aspectos 
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demográficos, além de responder pela segunda maior concentração populacional do país, essa 

região caracteriza-se por apresentar a maior proporção nacional de habitantes na área rural. 

Já a rede urbana nordestina é marcada por uma intensa concentração na faixa litorânea, onde 

estão localizadas as capitais, com exceção de Teresina. A atual distribuição espacial dos 

núcleos populacionais entre o interior e a capital litorânea é resultado do desenvolvimento de 

atividades voltadas para o comércio exterior desde os primórdios da colonização. Em vista 

disso, a malha de transportes é mais densa no eixo entre os pólos rurais e urbanos. Na região 

Nordeste, destaca-se o papel polarizador de Fortaleza, Recife e Salvador, três metrópoles 

regionais. 

Do ponto de vista econômico, os estados da região Nordeste contribuíram para a 

formação do PIB nacional com cerca de 13% em 1999, com destaque para o setor terciário. 

Impulsionados pelo grande potencial turístico da região, que propicia, desde o início da 

década de 90, condições favoráveis à implantação de novos empreendimentos, em especial  à 

indústria de transformação, como confecções e calçados, entre outras, os setores secundário e 

terciário vêm proporcionando uma transformação no perfil da economia local, anteriormente 

voltada exclusivamente para o setor primário. Atualmente, as atividades deste último setor 

estão concentradas principalmente na agroindústria do cacau e do açúcar, além da extração do 

petróleo, na Bahia (IAC,2002). 

 

Grupo 5 – Ligações entre as cidades da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Este grupo tem 

como principal característica a demanda impulsionada por negócios. Compreendendo os 

principais aeroportos das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, o Grupo 5 movimentou em 

1999 cerca de 34% da demanda nacional. Pelas próprias características dessas três regiões, 

com exceção de algumas localidades como Navegantes, a demanda deste grupo é constituída, 

principalmente, por passageiros motivados por negócios. No caso específico do Aeroporto de 

Navegantes, o perfil do usuário é turístico em virtude da sua proximidade aos balneários do 

litoral catarinense e ao complexo “Beto Carrero World”. 

A região Sudeste, cuja economia é a mais desenvolvida do País, incluía a maior 

quantidade de aeroportos do Grupo 5, 16, com destaque para o estado de São Paulo, que 

possui 7 aeroportos dentre os 28 do grupo. Maior pólo econômico brasileiro, São Paulo é 

detentor de vasto parque industrial e possuidor de mão-de-obra altamente qualificada. 

Contribuiu com cerca de 38% do PIB nacional, em 1999. 

O estado de Minas Gerais é representado por 5 aeroportos do Grupo 5. A economia do 

Estado vem apresentando, ao longo da última década, visíveis sinais de expansão, por 
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intermédio de sua crescente participação no PIB nacional, que evoluiu de 8,4% durante a 

década de 70, para cerca de 10%, no final dos anos 90. 

O Rio de Janeiro, dotado de um expressivo potencial turístico, vem retomando, ao 

longo da década de 90, suas atividades nos setores secundário e terciário. Representado por 2 

aeroportos do Grupo 5, supera a participação do estado do Espírito Santo, o de menor 

expressão econômica da região Sudeste, cuja participação neste grupo resume-se, apenas, ao 

aeroporto da capital. 

A região Sul, devido à sua significativa atividade econômica, conta coma a maior 

densidade de aeroportos do país, apesar de apresentar a menor superfície dentre as regiões 

brasileiras, cerca de 6,8%. É representada no Grupo 5 por 10 aeroportos. Atualmente, essa 

região vem apresentando uma franca expansão na sua economia, por meio da ampliação do 

seu parque industrial e da implantação de novas indústrias. Com a consolidação do Mercosul, 

sua economia deverá ser ainda mais alavancada, visto que as barreiras tarifárias deverão ser 

gradativamente reduzidas (IAC,2002). 

 

Grupo 6 – Este grupo é composto pelas denominadas Linhas Aéreas Especiais, definidas pela 

Portaria Nº 569/GC5, de 5 de setembro de 2000, em vigor, como aquelas que ligam 

diretamente dois aeroportos centrais ou um aeroporto central ao aeroporto da Capital Federal. 

Destinadas a atender prioritariamente ao mercado de passageiros executivos, cuja principal 

motivação são as viagens de negócios, as Linhas Aéreas Especiais destacam-se no mercado 

doméstico brasileiro. 

As Linhas Aéreas Especiais atendem aos principais centros econômicos e político-

administrativos e seus aeroportos estão localizados na denominada “área coração” do Brasil, 

que apresenta o maior potencial econômico do país, sendo responsável pela formação de cerca 

de 61% do PIB nacional. Conta com um vasto parque industrial e com um setor terciário 

(serviços e comércio) altamente desenvolvido, o que estimula ainda mais a demanda por 

transporte aéreo. 

Fator que contribui para o grande sucesso das Linhas Aéreas Especiais é a privilegiada 

localização dos aeroportos. A proximidade destes aos centros financeiros das grandes 

metrópoles vem atraindo um número crescente de passageiros, cujo perfil, motivado por 

negócios e/ou razões político-administrativas, atribui um alto valor ao tempo total da viagem, 

que inclui, além do tempo de vôo, o deslocamento até o aeroporto (IAC,2002). 

Fica assim demonstrado que, para cada grupo de ligações analisados, ocorre a 

presença de vários fatores influentes que, em última análise, determinam fluxos diferenciados 
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de viajantes, ressaltando mais uma vez o reconhecimento, no estudo do IAC, da presença do 

turismo como influente fator de decisão para as empresas aéreas.   

    

 

3.10  Síntese dos Fatores de Influência 

 

 

 Como visto anteriormente, são muitos os fatores influentes no planejamento de uma 

linha aérea regular que poderão participar de decisões futuras. Esses fatores e seus respectivos 

aspectos foram elaborados e resumidos na ilustração 13. 

 

FATORES: ASPECTOS: 
1- Econômicos Demanda potencial, densidade de tráfego, tarifas e índice de 

aproveitamento. 
2- Sociais Perfil dos passageiros (idade, renda, profissão,etc), comportamento dos 

passageiros, relacionamento responsável com stakeholders. 
3- Turísticos Vocação e tipo de turismo; oferta turística e tempo de permanência;  

ciclo de vida do destino e sazonalidade. 
4- Operacionais Frota, infra-estrutura aeroportuária (pista, slots, gates), pessoal  

(tripulação, agentes, atendentes,  despachantes, etc). 
5- Geográficos Distâncias, localização, relevo e clima dos destinos operados. 
6- Políticos Injunções de lideranças políticas municipais e estaduais, DAC (políticas 

de liberalização do transporte aéreo).  
7- Mercadológicos Concorrência (de outras empresas e de outros modais), Imagem, 

Publicidade, Propaganda. 
 
Ilustração 13  -  Fatores Influentes no Planejamento de Linhas  e os Aspectos Correspondentes. 
 
 

Todos esses conhecimentos, aqui denominados de fatores influentes, são importantes 

para as empresas aéreas em função dos elevados custos em que normalmente as mesmas 

incorrem. Esses custos vão desde investimentos pesados de implantação e aquisição de 

equipamentos até os gastos fixos com estrutura, pessoal, leasing de aeronaves, combustível, 

sistemas de reservas, entre outros. Ou seja, a necessidade de minimizar a incerteza com 

relação ao sucesso da operação do serviço aéreo passa a ser um dos aspectos mais importantes 

que uma empresa aérea precisa levar em consideração. Nesse aspecto, poder-se-ia afirmar que 

uma  importante estratégia para as empresas de aviação seria a de investir mais em pesquisas 

que permitam minimizar as incertezas no seu planejamento com relação à implantação de 

novas linhas de vôos regulares, de maneira a permitirem a sustentabilidade dessas linhas. 
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3.11 Planejamento de Linhas Aéreas e a Integração da Cadeia Produtiva do Turismo 

 

 

Um dos possíveis caminhos para a garantia de sustentabilidade de linhas aéreas 

regulares regionais é a integração maior com toda a cadeia produtiva do turismo6. É 

importante que toda esta cadeia (incluindo obviamente as empresas aéreas) possam estar 

trabalhando em uma “rede”, e isso passa a ser um desafio. Christopher (1999), mesmo 

manifestando-se sobre a manufatura, indica esse caminho: 

 
A valiosa troca de informações entre parceiros é que sustenta a organização em 
uma rede bem sucedida. Criar “visibilidade” ao longo dos canais de informação 
assegura que a manufatura e o fornecimento de produtos sejam orientados pela 
demanda real, e não por previsões, e, conseqüentemente, permite que todos os 
membros da cadeia operem melhor. (grifos do autor) 

 

 Trazendo essa afirmação para o setor de serviços, especialmente para o turismo e 

transporte aéreo, poder-se-ia dizer que  quanto mais as informações ligadas ao planejamento 

dos atores envolvidos no processo estiverem integradas, maior a chance de operação orientada 

pela demanda real que, em última análise, representa o tão desejado controle do índice de 

aproveitamento para os transportadores turísticos. 

Conhecer essa estreita relação é fundamental para que as empresas aéreas se 

posicionem no mercado, sabendo do papel que podem desempenhar no espectro do turismo. 

Sob a ótica do planejamento de suas operações, não é salutar desconsiderar as possibilidades 

que a atividade turística pode carrear nas estratégias organizacionais das empresas de aviação. 

Não se trata aqui de perda do foco  dessas companhias, que deve continuar sendo o de 

“transportar  passageiros”, mas sim de uma aproximação maior de toda cadeia produtiva do 

turismo para ampliar o leque de possibilidades dos serviços dessas organizações. Portanto, 

sem o conhecimento prévio da importância do turismo para o setor de transporte, o planejador 

de transportes e os tomadores de decisão muitas vezes limitam seus objetivos a atender 

exclusivamente às necessidades de seu próprio setor, desconsiderando todo o impacto que a 

regulamentação ou o investimento em infra-estrutura pode acarretar para outras atividades, 

notadamente o comércio e o turismo (FORSYTH, 2001; PENDER, 2001; WHEATCROFT 

1994, apud PALHARES, 2002). 

                                                 
6 Cadeia Produtiva entendida aqui como o conjunto de atividades articuladas desde os insumos até a 
comercialização e distribuição do produto turístico final, composta por organizações tais como agências de 
viagens, operadoras turísticas, hotéis, empresas organizadoras de eventos, transportadoras turísticas entre outros. 
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Outro aspecto importante das empresas participantes da cadeia produtiva do turismo é 

que as mesmas se apresentam de maneira muito fragmentada,  são compostas, de maneira 

geral, de pequenas e médias empresas não articuladas entre si. Por outro lado, os destinos 

turísticos se preocupam, muitas vezes, em conceber e oferecer seus atrativos turísticos sem 

integração com outros destinos próximos e com o restante dos atores envolvidos. Percebe-se 

cada vez mais a necessidade de integração entre todos os envolvidos na atividade turística. 

Essa integração pode ocorrer de forma salutar desde a concepção e formatação de atrativos 

nas destinações, passando pelas transportadoras turísticas (onde obviamente se incluem as 

empresas aéreas) até atingir os pólos emissores de turistas e os próprios turistas, que precisam 

ser mais pesquisados no processo para que se otimizem os resultados de todos.  

Além da fragmentação característica do turismo, essa atividade  tem demonstrado ser 

altamente retrátil aos diversos problemas políticos, econômicos, sociais que surgem 

constantemente e que têm afetado todo o mundo globalizado. Paralelamente, muitos 

empreendimentos turísticos e de transportes têm surgido, nas últimas décadas, no bojo de um 

superdimensionamento dos deslocamentos dos turistas, amplamente propagado, e que muitas 

vezes não se tem confirmado. 

Um exemplo dessa interdependência é o alto custo que todos da cadeia produtiva 

pagam  pela não confirmação da demanda esperada, constituindo um fator  crucial e mais uma 

razão para a integração entre os envolvidos nas operações. Uma das integrações que se pode 

esperar é aquela norteada pelo compartilhamento de informações e pelo estabelecimento de 

metas estratégicas comuns.  
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4  RESULTADOS E ANÁLISES  

 

 

4.1  Perfil Geral das Empresas Aéreas Regionais  

 

 

O perfil das empresas aéreas regulares regionais pôde ser levantado por meio de 

consultas realizadas junto ao DAC, websites oficiais das empresas , revistas especializadas do 

setor e por alguns dados obtidos na primeira parte dos questionários respondidos pelas 

próprias empresas. Tal levantamento apontou para algumas características em relação às 10 

empresas em operação,  conforme demonstrado na ilustração 14. 

 

Nome 

Início de 
atuação 

como 
empresa 
regional 

Cidade sede/ Website Região de 
atuação 

Cidades 
atendidas 
No Brasil 

ABAETÉ 1995 Lauro de Freitas – BA 
www.abaete.com.br 

Nordeste 4 

META 1999 Boa Vista – RO 
www.voemeta.com  

Norte  
Guianas 

10 

OCEAN AIR 2002 Rio de Janeiro – RJ 
www.oceanair.com.br 

Sudeste  
Sul 

29 

PANTANAL 1993 São Paulo – SP 
www.pantanal-
airline.com.br 

Sudeste 10 

PENTA 1995 Santarém – PA 
www.voepenta.com.br 

Norte 4 

PUMA AIR 2002 Belém – PA 
www.pumaair.com.br 

Norte 6 

RICO 1996 Manaus – AM 
www.voerico.com.br 

Norte 25 

TAVAJ 1994 Manaus – AM 
www.tavaj.com.br 

Norte 11 

TOTAL 1996 Belo Horizonte – MG 
www.total.com.br 

Sudeste 10 

TRIP 1998 Campinas – SP 
www.airtrip.com.br  

Nordeste 
Centro 
Oeste 
Sudeste 

12 

                  
    Ilustração 14  -  Perfil das Empresas Aéreas Regulares Regionais. 

 

 
     
   
              Fontes: WebSite do DAC. Consulta em 17/10/2003; 
                 WebSites das empresas aéreas. Consulta em 17/10/2003; 
                 Revista Flap Internacional, edição 367, ano 40, de 2003 e 
                 Informe Infra-Estrutura nº. 50,  novembro  2002 , BNDES.
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A ilustração 14 mostra que a grande maioria das empresas aéreas regionais iniciou 

operações em vôos regulares há relativamente pouco tempo. A data mais antiga é de 1993, 

sendo que as demais iniciaram seus serviços na segunda metade da década de 90. Este dado 

coaduna com a realidade gerada pelo processo de flexibilização ocorrido no mesmo período, 

resultando numa maior entrada de empresas no setor. Outro dado observado diz respeito à 

concentração das empresas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Tal fato pode estar 

ocorrendo por dois fatores: primeiro, pelo incentivo do adicional tarifário, ainda que 

modestamente aplicado, só continua sendo praticado nas linhas dessas regiões; a segunda 

razão seria de ordem geográfica, pois é a região onde esse tipo de transporte enfrenta menos 

concorrência por parte dos demais meios de transporte, seja pela precariedade de infra-

estrutura ou pelas grandes distâncias que caracterizam tal região do país.  

 Quanto ao número de cidades atendidas, o que se tem observado é uma grande 

variação do número de localidades servidas por cada empresa aérea. Além disso, notou-se  

durante as várias consultas realizadas ao longo da pesquisa,  a entrada e saída de localidades 

da “malha aérea” das companhias, isto é, num período de tempo de aproximadamente seis 

meses o número de cidades servidas oscilou consideravelmente. O que se apresenta na 

ilustração 14, portanto, é a situação predominante quando do fechamento desta pesquisa em 

outubro de 2003. Essa oscilação entre ativar e desativar linhas pode revelar mais do que 

opções de tentativas ou um reflexo da crise do setor: pode estar embutindo falhas de gestão e 

planejamento das empresas regionais. Essa possível lacuna no planejamento das companhias 

em questão foi um dos alvos que se pretendeu explorar com este estudo. 

 Confrontando os dados referentes ao número de cidades atendidas por empresa aérea e 

verificando como esses municípios são categorizados pela EMBRATUR – Turísticos ou 

Potencialmente Turísticos -, pôde-se elaborar a tabela 5. Observe-se que o número total de 

municípios atendidos, descontados aqueles que se repetem entre as empresas, é de apenas 94. 

Número bastante reduzido, que representa apenas 1,7% dos municípios existentes no país. Já 

ao verificar-se a quantidade de municípios turísticos servidos por linha regular, chega-se a 

13,6% do total existente no Brasil, quantia esta razoavelmente representativa e que, portanto, 

deveria elevar o peso da importância que as empresas regionais deveriam dar ao turismo 

como fator de influência nos seus planejamentos e decisões. Essa importância fica ainda mais 

clara quando se nota que a soma dos municípios turísticos (51) e potencialmente turísticos 

(14) atendidos pelas empresas aéreas regionais correspondem a 69,15% dos destinos por elas 

operados. 
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Empresas Aéreas 
Regionais do Brasil 

Total de 
Municípios 
Atendidos 

Municípios Turísticos - 
(MT)  Atendidos 

Municípios Potencialmente  
Turísticos - (MPT) Atendidos 

ABAETÉ 4 2 1 
META 10 5 0 
OCEAN 29 24 0 
PANTANAL 10 4 3 
PENTA 4 3 0 
PUMAAIR 6 3 1 
RICO 25 5 6 
TAVAJ 11 5 3 
TOTAL 10 8 1 
TRIP 12 9 2 
Soma  Total 121 68 17 
Número líquido 
(descontados os 
municípios comuns às 
empresas aéreas) 

94 51 14 

Total de municípios 
existentes no Brasil 

5561 375 1456 

Percentual em relação ao 
total de municípios 
existentes no Brasil  

1.7% 13.6% 0.96% 

 
Tabela 5 – Número de Cidades Turísticas Servidas pelas Empresas Regionais em 2003. 
Fonte: EMBRATUR, IBGE (2003) e Web Sites das empresas - consultados em 18.10.2003. 
 

Comparando a evolução do número de cidades atendidas pelas empresas aéreas 

regionais com o número de municípios existentes no Brasil, elaborou-se a tabela 6. Os dados 

mostram que, em termos de quantidade de localidades atendidas por vôos regulares, houve um 

grande retrocesso nos últimos 43 anos, uma diminuição de três vezes (300 para 100). Isto é 

mais agravado quando se observa que, no mesmo período, a população e o número de 

municípios existentes no país mais que dobrou. 

 

Ano População Total do 

Brasil 

Total de Municípios Existentes 

no Brasil 

Total de Municípios Atendidos por 

Vôos Regionais 

1960 70 milhões 2766 Cerca de 300 

2003 175 milhões 5561 Cerca de 100 

 
Tabela 6 – Municípios Existentes Versus Municípios Atendidos por Vôos Regionais. 
Fontes: DAC, IBGE, EMBRATUR (2003). 
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Ainda mapeando o perfil geral das empresas aéreas regionais, elaborou-se a ilustração 

15. Nela se verifica,  quanto aos tipos de equipamentos utilizados,  uma preponderância de 

aeronaves de fabricação nacional, ou seja, os “Bandeirantes” e “Brasília” da Embraer, seguida 

da utilização dos equipamentos da fábrica francesa Aeroespaciale. São aeronaves compatíveis 

com a proposta de aviação regional tanto em termos de tamanho como também nas exigências 

de operacionalidade em pistas de pouso e decolagem de menor extensão. Já o tamanho das 

frotas, na sua maioria de 2 a 4 aeronaves, denota que as empresas são, como esperado, de 

pequeno e médio portes. Essa realidade fica ainda mais evidente quando confrontada com o 

número de colaboradores das empresas que, na maior parte delas, não ultrapassa o número de 

200 (duzentos). 

Quanto ao número de passageiros embarcados no ano de 2002, percebe-se que existe 

uma nítida diferença entre as empresas, mas esse fato reflete, principalmente, uma 

proporcionalidade ao tamanho da frota e capacidade dos equipamentos, assim ocorrendo 

também com relação ao  índice de aproveitamento. 

 

Empresas: Frota em 31/12 de 
2002 

Capacidade 
Aeronaves 

Colaboradores 
em 31/12/2002 

Passageiros 
Embarcados 

Aproveita-
mento 

ABAETE 02 Emb 110 15 Lugares 13 9.133 64% 

META 02 Emb 120 30 Lugares 59 58.930 71% 

OCEAN AIR 03 Emb 120 30 Lugares não informado 47.323 38% 

PANTANAL 07 ATR 42  45 Lugares 307 244.691 38% 

PENTA 04 Cesna C208 
02 Emb 110 
01 Emb 120 

09 Lugares 
18 Lugares 
30 Pax’s 

72 52.833 71% 

PUMA AIR 03 Cesna  C208 09 Lugares 36 10.630 58% 

RICO 04 Emb 110 

04 Emb 120 

18/15 Lug. 

30/28 Lug. 

131 132.055 64% 

TAVAJ 03 Folker 27 44 Lugares 145 77.657 57% 

TOTAL 06 ATR 42 
01 Emb 120 

46/48/50 Lug 
30 Lug. 

310 167.166 63% 

TRIP 01 Emb 120 

02 ATR 42 

30 Lugares 

45 Lugares 

75 79.263 50% 

 
Ilustração 15 –  Perfil  Geral das Empresas Regulares Regionais no ano de 2002. 
Fonte: Anuário Estatístico DAC 2002 . 
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  Na tabela 7 é demonstrada a evolução do número de passageiros-quilômetro pago das 

empresas aéreas regionais do período de 1998 até 2002. Excluiu-se da tabela a empresa Ocean 

Air, que iniciou suas operações no ano de 2002, sendo que a fonte consultada (DAC) não 

tinha dados consolidados do ano. Observando a evolução do numero de passageiros 

transportados/pagos é possível verificar que nem todas as empresas conseguiram melhorar o 

desempenho geral ao longo desse período, sendo que pelo menos duas delas tiveram, ao invés 

disso, retrocesso. Mesmo para as que obtiveram crescimento, este não se revelou muito 

expressivo. A maioria das empresas apresentou resultados oscilatórios nos últimos 5 anos, o 

que pode indicar que as empresas tem passado dificuldades no período. 

 

  ACUMULADO NO ANO - JAN/DEZ 
EMPRESAS 1998 1999 2000 2001 2002 
PANTANAL 76.904 59.671 80.605 101.516 91.593 

RICO 51.618 58.515 63.853 67.138 74.084 
TOTAL 38.087 35.536 21.765 30.183 59.161 
TAVAJ 57.549 56.676 33.623 38.298 39.027 
META   16.028 34.427 41.343 33.640 
TRIP 6.731 33.957 23.938 35.576 22.104 

PENTA 133.288 133.832 95.240 63.788 19.083 
PUMA         3.979 

ABAETÉ 3.217 3.512 3.116 3.276 2.981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 7 – Evolução do Número de Passageiros por Quilômetro Pago das Empresas Aéreas Regionais. 
Fonte: DAC 2003. 

 
 Na ilustração 16,  fica demonstrada a participação que as empresas regionais têm no 

cenário da aviação nacional em comparação com as grandes companhias aéreas. Como era de 

se esperar, em termos relativos essa participação é  muito pequena, devido ao próprio 

tamanho e estrutura das empresas e do nicho de mercado que atendem. O somatório de 

participação de mercado de todas as empresas regionais não ultrapassa a marca de 2% em 

relação ao cenário nacional.  

 As empresas TAM, Rio Sul e Nordeste, originalmente regionais quando da 

criação dos SITAR, abandonaram gradativamente as linhas com tais características, como 

mencionado no capítulo 3. O espaço deixado por tais empresas não foi ainda ocupado 

adequadamente pelas atuais regionais. Outro fato que demonstra possibilidades de 

crescimento para estas empresas é a grande quantidade de municípios existentes no país com 

infra-estrutura aeroportuária e turística, porém ainda sem vôos regulares. 

 Por fim, a maioria das empresas da amostra pesquisada (60 %) faz parte de algum 

grupo empresarial, geralmente relacionado ao transporte. Esse fato pode apresentar vantagem 
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no que tange a uma experiência empresarial mais consolidada, além de possibilitar aporte de 

recursos provenientes de outros empreendimentos para investimentos na empresa aérea. Por 

outro lado, esses mesmos  recursos “alienígenas” podem encobrir determinadas ineficiências 

administrativas que de outra forma não seriam alimentadas. 

 

Ilustração 16 – Gráfico da Participação de Mercado das Empresas Aéreas em 2002.   
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* Obs: A empresa Passaredo paralisou suas atividades em abril de 2002.  

 
 
 
4.2 Planejamento de Linhas Regulares das Empresas Aéreas Regionais 

 

 

Neste item serão apresentadas as respostas e respectivas análises das questões relativas 

ao planejamento das empresas aéreas (Anexo D). Portanto, diferentemente do item anterior, 

os dados aqui  dizem respeito somente às empresas respondentes dos questionários enviados. 
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Questão 1 – Iniciativa do disparo do processo de planejamento de uma nova linha. 

 

 As empresas aéreas respondentes da pesquisa normalmente possuem um setor  

específico denominado “planejamento de linhas”, sendo que o mesmo tem caráter mais 

técnico e operacional. Nesse setor são analisados fatores como: melhor utilização da frota,  

possibilidade de rotas no sistema, custos, rentabilidade da linha, pessoal necessário e possíveis 

escalas. No entanto, quando se trata do disparo do processo de planejamento, ficou evidente, 

conforme a ilustração 17, que a maioria das empresas respondentes dos questionários (83%) 

afirmaram que o início do processo do planejamento de linhas é de responsabilidade do setor 

comercial da empresa.  

Este resultado indica que o setor comercial fica atento a possíveis oportunidades de 

mercado (exemplo:concorrência pública, interesse comercial na localidade, fluxo de 

executivos e turistas) e, ao identificá-las, solicita ao setor de “planejamento de linhas” que 

proceda a estudos preliminares de viabilidade operacional. Isso faz com que a empresa tenha 

sempre diversos estudos prontos, aguardando uma melhor oportunidade (exemplo: 

oportunidade operacional quando ocorre a ampliação de uma pista de pouso/decolagem) ou, 

devido à impossibilidade de se continuar operando uma linha, gerando uma necessidade de se 

iniciar outra. 
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        Ilustração 17 – Iniciativa do Disparo do Planejamento de Linhas das Empresas Aéreas. 

 

 As respostas aos questionários também indicaram para a amostra uma pequena 

participação da diretoria nas iniciativas de disparo do processo de planejamento (17%). Cabe 
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aqui registrar que nenhuma das empresas apontou o setor de planejamento ou lideranças 

políticas. Neste último caso, a entrevista e questionários preliminares dos pré-testes, e também 

a literatura – como por exemplo, Garofalo (1982) –, apontavam as lideranças políticas dos 

municípios partícipes no disparo de pedidos e solicitações de  serviços aéreos regulares. O que 

se pode inferir é que, mesmo quando ocorre a idéia ou iniciativa de uma liderança política 

municipal, esta vai ser encaminhada e analisada primeiramente pelo setor comercial da 

empresa. 

 

Questão 2 - Estudos realizados pelas empresas aéreas antes de implantar linhas 

regulares. 

 

Na indagação a respeito de quais tipos de estudos realizam antes de iniciar uma linha 

regular, obteve-se uma variada gama de respostas. Foram selecionadas as mais citadas, não 

necessariamente em ordem de importância:  

1- Estudo de custos da linha a ser operada através de planilhas próprias que foram 

criadas pelos fabricantes de cada tipo de aeronave, indicando, por exemplo, os custos por hora 

voada do equipamento. A isso se somam estudos sobre custos de piloto, comissários, 

combustível, depreciação, reserva de manutenção, taxas aeroportuárias. 

2-  Previsão de demanda para aquela linha com projeção da receita que ela pode gerar, 

buscando-se verificar se a receita irá cobrir os custos. Esta pesquisa de demanda (que reflete, 

entre outros itens, a densidade de tráfego) é realizada junto a prefeituras, secretarias de 

turismo, agências de viagens, aeroportos (Infraero), associações comerciais. 

3- Estudos de viabilidade econômica.  

4- Aproveitamento das aeronaves de tal sorte que estas fiquem em solo somente o 

mínimo necessário. 

5- Estudo de pessoal envolvido nas operações, pois é uma mão de obra qualificada e 

dispendiosa. 

6- Infra-estrutura das cidades envolvidas. 

7- Perfil do usuário. 

8- Consultas a estudos do DAC (como exemplo: estudo de históricos da linha, caso 

haja). 

9- Parcerias com os principais beneficiados (empresas, órgãos públicos, entre outros). 
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 Os estudos relatados pelas respondentes são mais ligados aos fatores econômicos e 

operacionais, deixando para um segundo plano os demais aspectos dos outros fatores 

influentes. É importante  ressaltar que mesmo os estudos enunciados parecem indicar que são 

realizados de forma empírica, sem uma estruturação maior para aferir a validade dos dados e 

as informações obtidas. Observou-se ainda a disposição das empresas aéreas em estarem 

investigando o ambiente externo da empresa com dados que possam, de alguma maneira, 

minimizar seus riscos. No entanto, não ficou detalhado como tais pesquisas são realizadas e 

com que critérios (métodos) as mesmas são feitas. 

 

Questão 3 - Peso dos  Fatores Influentes e respectivos aspectos relacionados 

  

Fatores        e       Aspectos relacionados: Peso em % 
1- Econômicos: Demanda potencial, densidade de tráfego, tarifas e índice de 
aproveitamento 

33 

2- Operacionais: Frota, infra-estrutura aeroportuária (pista, slots, gates), recursos 
humanos (tripulação, gerentes, agentes, entre outros). 

15 

3- Geográficos: Distâncias, localização, relevo e clima dos destinos operados. 9 
4- Mercadológicos: Concorrência (de outras empresas e de outros modais), 
Imagem, Publicidade, Propaganda 

11 

5- Sociais: Perfil (idade, renda, profissão) e comportamento dos passageiros, 
relacionamento responsável com clientes, funcionários,comunidade, etc. 

10 

6- Turísticos: Tipo de turismo (lazer, negócio, etc), tempo de permanência, infra-
estrutura turística, ciclo de vida do destino, sazonalidade. 

14 

7- Políticos: Injunções de lideranças políticas municipais e estaduais, DAC, 
políticas de liberalização do transporte aéreo. 

9 

8- Outros Fatores (quais ?): 0 

  

Observa-se, nas respostas dadas a esta questão, que as empresas pesquisadas estão 

considerando de forma destacada os fatores econômicos (33%) e operacionais (15%) com 

seus respectivos aspectos. As respostas demonstram haver um reconhecimento de todos os 

fatores influentes detectados no referencial teórico. No entanto, às vezes, podem estar  apenas 

explicitando um reconhecimento formal e não  revelando estudos mais aprofundados para se 

avaliar o impacto de cada um deles, com exceção talvez do fator econômico. É interessante 

notar que o peso atribuído ao fator turístico (14%) é quase tão representativo quanto o peso 

dado ao fator operacional, indicando uma preocupação considerável com a influência dos seus 

aspectos no planejamento de linhas regulares, o que ensejaria mais estudos por parte das 

empresas a respeito desse fator. O pequeno peso atribuído ao fator político parece não estar 
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em consonância com o referencial teórico, pois nele se aponta para uma influência expressiva 

desse fator no Brasil via regulamentações e subsídios, por exemplo. Além disso, o fator 

político foi apontado pelas empresas (vide questão 12) como um dos principais entraves ao 

desenvolvimento do setor. Para uma melhor visualização comparativa foi elaborada a 

Ilustração 18. 
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Ilustração 18  - Gráfico do Peso Comparativo dos Fatores de Influência no Planejamento de Linhas. 

 

 

Questão 4 -  Segmentos de mercado de atuação das empresas  

  

A ilustração 19 mostra a distribuição média que as empresas da amostra fazem no que 

se refere aos segmentos de atuação de mercado. Revela que buscam atender, de maneira 

diferenciada, a quatro segmentos simultaneamente: participação no mercado de cargas (23%), 

viajantes a negócios (52%), lazer (18%) e fretamentos (7%). A justificativa para essa 

diversificação pode residir no fato de que, quando um tipo de segmento está ruim, o outro 

compensa, e assim vice-versa. Como exemplo disso, pode-se citar o que ocorre no final de 

cada ano, quando cai o movimento de executivos nas férias,  porém aumenta o fluxo de 

viajantes a lazer. Demonstra que as empresas procuram fazer um balanceamento de suas 

estratégias, o que, especialmente em tempos de crise, indica ser um caminho prudente. Revela 

também que, segundo visão apontada no referencial teórico deste estudo,  os turistas são 

incluídos tanto entre os viajantes a lazer como entre os viajantes a negócios (turista de 

negócios), constituindo um importante segmento alcançado pelas empresas aéreas. Também 

chama a atenção a importância atribuída ao transporte de carga, que chega a ser bastante  
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superior à importância dada a fretamentos (normalmente feito para transporte de passageiros), 

sinalizando que, para viabilizar seus negócios e talvez por falta de passageiros, as empresas 

regionais estão necessitando buscar no segmento transporte de cargas um apoio 

complementar. 
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   Ilustração 19 –  Divisão dos Mercados de Atuação das  Empresas Regionais.   

 

 

Questão 5 – Comportamento ou visão de estratégia por parte das empresas aéreas. 

 

 Indagadas como agem quando planejam uma determinada linha, as empresas 

respondentes afirmaram, na totalidade (100%), que adotam a seguinte visão de estratégia: 

“Aplicam um plano traçado e pretendido como sendo um curso de ação para o futuro”.  

 Esta resposta, de acordo com a teoria de administração estratégica sugerida por 

Mintzberg (2000), aponta que a prática gerencial, especialmente a de implantação de linhas, 

inclina as empresas respondentes para uma visão de estratégia como um “Plano para o 

futuro”. Esse tipo de resposta deveria suscitar nas empresas uma necessidade maior de ênfase 

no planejamento de suas atividades, em especial aquelas estratégicas como é a implantação de 

novas linhas regulares. 

Interessante registrar que, nesta questão, a resposta da associação (ABETAR) ficou 

caracterizada com uma outra visão de estratégia empresarial, ou seja, a de “Posição”. Nessa 
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visão de estratégia as empresas procuram criar uma posição única e valiosa, envolvendo um 

conjunto diferente de atividades. 

 

Questão 6 – Setor da empresa responsável pela decisão final sobre a implantação de uma 

nova linha. 

 

Nesta questão houve também unanimidade por parte das empresas respondentes em 

afirmar que a decisão final sempre recai sobre a presidência ou a alta diretoria das mesmas. 

Isto revela que o final do processo de planejamento de linhas se dá necessariamente com o 

aval dos proprietários das mesmas. Uma das possíveis razões para essa prática é o fato de ser 

uma decisão importante, que envolve não somente custos e investimentos elevados, como 

também afeta diretamente a imagem das organizações. Ademais, tal comportamento é mais 

viável por se tratar de empresas geralmente de pequeno e médio porte. 

A resposta está coerente com o referencial teórico quando assinala a importância da 

participação da alta administração nas decisões estratégicas e também na formulação das 

mesmas. 

 

 

Questão 7 - Tipos de organizações/instituições com as quais as empresas estabelecem parcerias 

e que colaboram na viabilização de novas linhas (a intensidade de importância  atribuída a cada 

parceria). 
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Ilustração 20 – Intensidade das Parcerias com os  Diversos Setores. 
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 De acordo com a ilustração 20, é indicada a busca de integração e de auxílio na 

viabilização de uma nova linha em vários setores das cidades envolvidas. O representativo 

peso atribuído ao setor industrial (35%) e comercial (27%) está em consonância com a 

questão 4, que indicava as empresas buscando atrair o segmento de mercado dos viajantes a 

negócios, uma vez que os setores industrial e comercial constituem a principal fonte desse 

tipo de viajante. De fato o turista de negócios pode garantir sustentabilidade á nova linha pela 

freqüência com que busca esse serviço, sem contar que há maior disponibilidade financeira 

para arcar com as tarifas que são praticadas pelas empresas aéreas regionais (o pagamento das 

passagens é efetuado por Pessoa Jurídica). Ressalte-se também o peso das prefeituras (22%) 

nas parcerias, o que reforçaria o fator político de influência. 

 

 

Questão 8 – O peso dos aspectos relativos ao fator turístico que as empresas aéreas 

regionais levam em consideração no planejamento de linhas regulares. 
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Ilustração 21 – Peso dos Aspectos Turísticos no Planejamento de Linhas Regulares. 

 

 Esta questão demonstrou quais os tipos de informações ligadas aos aspectos turísticos 

de uma destinação que são considerados mais relevantes pelas empresas respondentes durante 

o planejamento de linhas regulares. Houve destaque especial para os aspectos “tipo de 

turismo” praticado nas destinações (lazer, negócios, etc.), com peso de 36%, e para a “infra-

estrutura turística do destino”, com peso de 33%. Os outros  aspectos, apesar do pequeno peso 

atribuído, não desmereceram a atenção das empresas.  
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Demonstra-se que os outros aspectos (identificados no capítulo 3), como o “tempo de 

permanência dos passageiros” e “ciclo de vida” do destino estão sendo pouco considerados 

durante o processo de planejamento de linhas que envolvam cidades turísticas, pois foram  

considerados irrelevantes.  

 

Questão 9 -  O entendimento das empresas  da relação entre elas e a atividade turística. 

 

A alternativa assinalada pela maioria das respondentes (67%) foi: “Muito, pois o 

turismo influência diretamente nosso negócio em algumas rotas”. Mesmo as empresas 

(33%) que não assinalaram esta alternativa reconheceram que a relação delas com o turismo 

era importante, com boas possibilidades e que ajudava na viabilização de linhas.  

 Nota-se claramente que existe um reconhecimento, ao menos formal, por parte das 

empresas aéreas, referente à importância que dão à relação que mantêm com as atividades 

turísticas. No entanto, esse reconhecimento parece não estar sendo traduzido em ações mais 

objetivas, inclusive no processo de planejamento das mesmas. Admitem a importância e a 

necessidade de integração entre transporte aéreo e turismo, porém, ao que tudo indica,  pouco 

exploram esta relação. 

 

 

Questão 10  –  Segmentos específicos do turismo com que a empresa busca parceria para 

viabilizar novas linhas e o peso relativo atribuído a cada um deles. 
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Ilustração 22 – Peso dos Segmentos Turísticos na Implantação de Linhas. 
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 Vários segmentos do turismo foram assinalados e com pesos bastante consideráveis, o 

que reforça a tese da necessidade de integração do transporte aéreo com a cadeia produtiva do 

turismo. É de se notar a pouca consideração atribuída às operadoras turísticas, indicando 

fragilidade nessa relação, que deveria ser mais estreita diante do importante papel ocupado 

por esse tipo de organização no cenário do turismo. Por outro lado, registra-se um peso 

considerável atribuído às empresas organizadoras de eventos, demonstrando coerência com as 

respostas às questões anteriores, já que a maioria das empresas aéreas revelou elevada 

importância ao segmento dos viajantes a negócios.  

 

 

Questão 11  -  Disponibilidade das empresas  de compor uma “rede” de parcerias com o 

“trade” para viabilização de linhas regulares.  

 

 Apenas uma das empresas respondeu que não estaria disposta a estabelecer rede de 

parcerias por entender que o “momento econômico” que o país atravessa não é favorável a 

iniciativas dessa natureza. As demais respondentes afirmaram que são favoráveis ao 

estabelecimento de “redes” de parcerias com o trade turístico e estão “abertas” para tal. 

Reconhecem formalmente a necessidade  de ampliação de perspectivas de negócios, 

complementação da rede atual de oferta, principalmente naquelas linhas que ainda não estão 

sendo exploradas ou para viabilização de linhas que ainda estão no início de operação. No 

entanto, o que se observa, pelas respostas mais genéricas, é que são poucas as iniciativas por 

parte das empresas aéreas nesse sentido. Parece que, mais uma vez, existe tão somente um 

reconhecimento formal da “abertura” para algo desejado, sem que se busque, contudo, a 

dianteira na concretização desse objetivo. Como visto no capítulo 3, tal iniciativa poderia ser 

preferencialmente das empresas aéreas, por terem uma estrutura administrativa/comercial 

geralmente mais desenvolvida que outras  da cadeia produtiva do turismo. Mesmo assim, a 

sinalização favorável para compor rede com o trade pode constituir alternativa plausível em 

determinadas regiões turísticas do Brasil, desde que essa articulação seja conduzida de 

maneira profissionalizada. No caso das empresas aéreas, o alto custo de ações frustradas já 

seria uma razão suficiente para um maior compartilhar de informações e responsabilidades. 
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Questão 12 - Os maiores entraves para início e viabilização de novas linhas aéreas 

regulares regionais no Brasil , de acordo com a opinião das empresas aéreas. 

 

Nesta questão houve praticamente consenso por parte das empresas respondentes, pois 

quase todas fizeram referência, de uma maneira ou de outra, aos seguintes entraves: 

 

 alto custo operacional envolvido (insumos produtivos); 

 dificuldades da política econômica do país;  

 grande vulnerabilidade a variação cambial; 

 baixo poder aquisitivo da população; 

 infra-estrutura inadequada; 

 dificuldade de acesso a financiamentos; 

 falta de uma política definida para o setor; 

 excesso de impostos.  

 

As respostas fornecidas deixam transparecer relação com os fatores de influência no 

ambiente econômico, operacional, social e político. Os problemas enfrentados pelas empresas 

reforçam a importância do reconhecimento da influência que tais fatores exercem sobre suas 

estratégias de abertura de linhas regulares. No entanto, os entraves apontados parecem 

remeter as dificuldades mais para o lado de “fora” das empresas, ou seja, ao ambiente externo 

das mesmas, o que em certa medida parece ser de fato a realidade enfrentada pela maioria das 

empresas aéreas regionais. Porém, é de se ressaltar que não tenham indicado nenhum entrave 

do ponto de vista do ambiente interno, notadamente de gestão e planejamento. E os óbices 

apontados constituem razões mais fortes ainda para minimizar erros de planejamento interno 

da organização. 

Ao reconhecer a falta de uma política mais definida para o setor como um importante 

entrave para a implantação de linhas aéreas regulares,  evidenciou-se uma certa discrepância 

com a questão anterior, sobre o peso atribuído ao fator político (9%) de influência (questão 3 

– peso dos fatores influentes). Talvez o fator político não tenha um peso tão pequeno assim, 

levando em consideração aqui também a presença do governo, ora com medidas mais 

flexibilizantes e menos intervencionistas, noutros momentos, como em 2003, retrocedendo 

para um modelo regulatório mais ativo.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quanto ao perfil geral das empresas e conforme indicou  a pesquisa, as companhias 

aéreas de atuação regional são, de maneira geral, organizações de porte compatíveis com o 

esperado para o setor.  Um indicativo objetivo a respeito é o número de colaboradores diretos, 

além do número de aeronaves. Além disso, as empresas podem ser consideradas relativamente 

jovens pelo tempo de organização, fato que confirma a tendência referente à entrada de 

diversas empresas no segmento de aviação comercial regional. 

Os tipos de aeronaves utilizados demonstram ser adequados para operação em 

aeroportos de pequeno e médio porte, sendo portanto coerentes com as intenções de atuação 

regional. 

Com relação aos destinos operados, a maioria deles apresenta características turísticas, 

o que ressalta a importância do planejamento de linhas aéreas e confirma mais uma vez a 

pertinência da relação entre transporte aéreo e turismo. 

 No que se refere ao planejamento de linhas das empresas aéreas regionais e para uma 

melhor visualização de como os fatores detectados no referencial teórico e pesquisa de campo 

se relacionam, elaborou-se o fluxograma da ilustração 23. Este procura descrever 

esquematicamente como acontece o processo de planejamento e decisão de implantação de 

linhas aéreas regulares regionais na atualidade. 

 Na ilustração 23, e como visto anteriormente, o conceito de estratégia apresenta 

componentes de planejamento e componentes de tomada de decisão. O disparo do processo 

começa com uma solicitação de linha que pode ocorrer no ambiente externo ou dentro do 

ambiente interno da empresa (geralmente por iniciativa do setor comercial destas). Nesses 

ambientes, e principalmente, no ambiente externo da empresa, estão fontes de análise para 

revelar quais são efetivamente os fatores que podem influenciar o planejamento de linhas. 

Como esses fatores são variadas, as empresas realizam uma seleção dentre os mais 

apropriados naquele determinado período e que reflitam seus objetivos estratégicos. Mediante 

as estratégias da empresa os fatores são ponderados, pois alguns exercem  peso maior que 

outros e, portanto, uma influência mais acentuada na decisão.   

Observa-se que alguns fatores “adentram” mais o ambiente interno da empresa. Isso se 

dá devido ao peso a eles atribuído e  a alguns aspectos pertencentes á empresa, como, por 

exemplo, os insumos produtivos (frota e recursos humanos), que estão intimamente ligados à 
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tarefa de planejamento operacional. Os stakeholders internos (colaboradores e acionistas) 

também constituem aspectos relacionados ao fator social que ocupa o ambiente interno da 

empresa. Após a ponderação, a decisão está mais próxima de um grau maior de certeza e 

pronta para alimentar a etapa seguinte, que é o planejamento técnico e operacional das linhas 

a serem implantadas. Caso a decisão aponte para a não implantação naquele determinado 

momento ou para aquela linha específica, a informação realimenta o processo ao seu início. 
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  Os insumos produtivos da empresa (frota e pessoal), além da presença dos objetivos 

estratégicos, exercem uma participação mais direta no planejamento operacional da linha. 

Uma vez devidamente planejadas, as linhas são implantadas e compõem o que comumente 

denomina-se “Malha Aérea”, ou seja, a parte mais visível da empresa no ambiente externo. 

 Finalmente, o desempenho dessa malha aérea opera, como visto no modelo de 

Fryszman (1990), parâmetro de controle e realimentação do modelo, uma vez que a empresa 

fixa metas de participação de mercado e lucro que, não sendo atingidas, exigirão revisão da 

estratégia de atuação da empresa. Até mesmo a lucratividade da empresa é um aspecto 

gerador de capital necessário à aquisição de recursos e à expansão das atividades, dentro de 

uma conjuntura de mercado favorável. Além disso, todos os fatores estabelecem uma relação 

de mútua influência e dependência entre si e com os pólos emissores-receptores das linhas 

aéreas. 

 Uma vez explorado e relativamente descrito o processo de planejamento de linhas das 

empresas aéreas regionais, ainda que de maneira esquemática e sintética, cumpre-se ainda, 

pela confrontação das respostas aos instrumentos de pesquisa com as teorias consultadas, 

elencar algumas considerações, como as que seguem: 

 

 o planejamento de linhas aéreas regulares possui aspectos relacionados à 

administração estratégica das empresas aéreas regionais; 

 

 são variados os fatores que influenciam e que devem ser considerados no trabalho de 

planejamento de linhas. Pela entrevista e questionários aplicados, além das teorias 

visitadas, pode-se destacar sete deles: econômicos, sociais, geográficos, operacionais, 

turísticos, políticos e mercadológicos; 

 

 esses fatores se originam da análise dos ambientes interno e externo da organização e 

guardam uma relação sistêmica de interdependência, apontando para a necessidade de 

um estudo mais apurado acerca dessa relação; 

 

 a ocorrência e importância dadas ao fator de influência turístico com seus respectivos 

aspectos, ainda que meramente formais, indicam a relevância da pesquisa no estudo da 

interface transporte aéreo e o turismo; 
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 o planejamento, implantação e manutenção de linhas regulares contam com a 

participação efetiva de outros segmentos da cadeia produtiva do turismo, não 

ocorrendo, entretanto, a tão almejada integração na qual as empresas aéreas regulares 

regionais brasileiras se constituem em atores importantes; 

 

 as empresas aéreas regionais vivem um momento de grande oportunidade de mercado, 

pois as grandes companhias de aviação deixaram de atender várias localidades de 

pequeno e médio porte abrindo espaço para as regionais atuarem. Essa oportunidade é 

mais uma razão para que haja um melhor aproveitamento da situação, com uma gestão 

voltada para planejamentos que minimizem os riscos e, conseqüentemente, resultem 

em implantações de linhas sustentáveis; 

 

 o governo sinaliza novamente com tendências regulamentárias mais fortes, 

aumentando o viés político nas decisões. A proteção em forma de monopólio, 

oligopólio, além dos subsídios de mercado, pode ser uma vantagem por um lado, 

quando se olha para as empresas atualmente em operação e as  barreiras de entrada 

que serão criadas; no entanto, verificando por outro prisma, pode ser um esconderijo 

perigoso para as ineficiências de gestão das empresas que já demonstram debilidades  

nesse quesito; 

 

 toda a cadeia produtiva do turismo ganha quando um maior número de cidades e 

regiões podem ser acessados por via aérea. Razão para que os envolvidos tenham 

maiores motivos para integração e operações em rede. 

 

 A literatura já tem relatado amplamente as implicações favoráveis ao turismo quando 

cidades ou regiões ofertam condições de acessibilidade nas condições desejadas pelos turistas. 

A dimensão territorial do Brasil e a precariedade de infra-estrutura em outros modos de 

transporte, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, são algumas das razões para que 

sejam criadas melhores opções de acessibilidade aos viajantes, sejam eles provenientes do 

mercado interno ou oriundos do exterior. Em qualquer situação ocorre a necessidade de um 

sistema, no caso do transporte aéreo, de “redistribuição” ou “capilaridade”, para que os 

turistas tenham como prosseguir suas viagens rumo às regiões interioranas a partir dos 

principais aeroportos e dos tradicionais “portões de entrada” do país. Nesse sentido, o 
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transporte aéreo regional pode em muito contribuir para essa “capilarização”, favorecendo a 

tão almejada interiorização do turismo. 

 Como sugestão para um possível e até necessário aprofundamento desta pesquisa, fica 

a de se estender a investigação para outras empresas aéreas regionais, com o intuito de se 

observar a confirmação ou não das tendências apontadas por este estudo exploratório. Outra 

possibilidade seria a de verificar a opinião de especialistas do setor a respeito do processo de 

planejamento de linhas aéreas regionais. 

Como limitações encontradas neste estudo, vale registrar a distância geográfica 

existente entre as sedes das empresas regionais e destas com o domicílio do pesquisador, 

dificultando, paradoxalmente, o deslocamento do mesmo até elas, uma vez que entrevistas 

pessoais poderiam ser estabelecidas com intuito de se conseguir um melhor detalhamento do 

estudo. Uma outra limitação, também relacionada às empresas, é o fato de algumas terem 

manifestado resistência e dificuldades em responder perguntas sobre seus procedimentos de 

planejamento. 

 Sendo assim, podemos afirmar que o presente estudo, longe de esgotar o assunto, 

resultou numa primeira aproximação do perfil atual do setor de transporte aéreo regional 

brasileiro com suas respectivas estratégias de planejamento de linhas. Portanto, cabe 

reconhecer que os resultados aqui apresentados valem tão somente para às empresas 

respondentes, não devendo ser extrapolados para as demais, apesar da razoável 

representatividade obtida. 
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7 ANEXOS 
 
 
 

ANEXO A 

INSTRUMENTO CONFIDENCIAL DE PESQUISA CIENTÍFICA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (1) PRÉ-TESTE 

 
Data da entrevista: 
Entrevistador:  
Hora do começo:                                       Hora do término: 
Empresa: 
Endereço: 
Respondente: 
Cargo: 
Telefone: 
E-mail: 
  
INTRODUÇÃO 
 
É um honra poder neste momento conduzir essa entrevista, como parte indispensável do 
projeto de pesquisa que estamos empreendendo pela Universidade do Vale do Itajaí - SC, 
no programa de Mestrado em Turismo e Hotelaria, grupo de pesquisadores em Organizações 
Turísticas. O tema do estudo é: “FATORES DECISIVOS NO PROCESSO DE 
PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINHAS REGULARES DAS EMPRESAS 
AÉREAS DE ATUAÇÃO REGIONAL DO BRASIL : UMA ANÁLISE SOB A 
PERSPECTIVA DA RELAÇÃO ENTRE O  TRANSPORTE AÉREO E O TURISMO”. 
As perguntas a seguir serão formuladas e guardadas numa base estritamente confidencial. No 
caso de entrevista pessoal, seria importante a autorização para gravação da entrevista no 
sentido exclusivo de agilizá-la. Cabe aqui salientar que o nome do entrevistado jamais 
aparecerá quando forem apresentados os resultados da pesquisa. Em caso de gravação, a fita 
será identificada apenas por um número, para que ninguém além do pesquisador possa saber 
quem é a pessoa entrevistada. Desde já, fica o compromisso do pesquisador de, ao término 
deste estudo, remeter uma cópia do mesmo contendo os resultados finais, caso haja interesse 
por parte da empresa entrevistada.  
 
 
1. A empresa possui setor específico responsável pelo planejamento de linhas ? 
 
2. O disparo do processo de planejamento de uma nova linha se dá, geralmente, por 
motivação e iniciativa de quem ? 

a) da própria empresa?  Neste caso qual setor da empresa? 
b) a pedido de uma liderança municipal ou estadual ? Aponte que tipo de liderança 
(executivo, legislativo, comercial)?  
c) outras iniciativas (oportunidades de mercado, licitações, etc) ? 
 

3. Em que medida o DAC participa ou influi no planejamento e implantação de novas linhas? 
 
4. Quais seriam outros setores da empresa que subsidiam com informações o planejamento de 
novas linhas? 
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5. Em todo negócio existem riscos e incertezas. Para diminuir o grau de incerteza, especificar 
quais tipos de estudos são realizados no ambiente interno e externo da empresa, antes de se 
decidir a implantação ou não de uma nova linha? 
 
6. Quais são as estratégias gerais com relação aos principais segmentos de mercado em que a 
empresa busca atuar? 
 
7. Quais são os principais fatores de influência  em que a empresa se apóia para tomar a 
decisão de implantação ou não de uma nova linha? 
 
8.  Na opinião da empresa, quais são as atividades que se beneficiam diretamente da 
implantação de novas linhas em uma determinada cidade ou região? 
 
9. Qual outra consideração você acha importante ser feita sobre os fatores importantes no 
planejamento ou  na implantação de novas linhas aérea regulares ? 
 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
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ANEXO B 

 
INSTRUMENTO CONFIDENCIAL DE PESQUISA CIENTÍFICA 

QUESTIONÁRIO  PRÉ-TESTE  (Empresa Aérea) 

 
Data da aplicação: 
Aplicador: 
Hora do Começo:                                       Hora do término: 
Empresa: 
Endereço: 
Respondente: 
Cargo: 
Telefone: 
E-mail: 
  

INTRODUÇÃO 
 
É um honra poder neste momento apresentar este questionário, como parte indispensável do 
projeto de pesquisa que estamos empreendendo pela Universidade do Vale do Itajaí - SC, 
no programa de Mestrado em Turismo e Hotelaria, grupo de pesquisadores em Organizações 
Turísticas. O tema do estudo é: “FATORES DECISIVOS NO PROCESSO DE 
PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE LINHAS REGULARES DAS EMPRESAS 
AÉREAS DE ATUAÇÃO REGIONAL DO BRASIL : UMA ANÁLISE SOB A 
PERSPECTIVA DA RELAÇÃO ENTRE O  TRANSPORTE AÉREO E O TURISMO”. 
As perguntas a seguir serão formuladas e as repostas guardadas numa base estritamente 
confidencial. As questões são objetivas  e fechadas, outras são abertas e livres para 
comentários. Cabe aqui salientar que o nome do entrevistado ou empresa jamais aparecem 
quando forem apresentados os resultados da pesquisa. Desde já, fica o compromisso do 
pesquisador de, ao término deste estudo, remeter uma cópia do mesmo contendo os resultados 
finais, caso haja interesse por parte da empresa.  
 
  Perfil Geral da Empresa 

 
1.  Ano de fundação da empresa: 
 
2. Número de colaboradores da empresa: 

Colaboradores Número 
Diretos  
Terceirizados  
Total  

 
3. Número, tipo e capacidade das aeronaves: 
Número tipo Capacidade/assentos 
   
   
   
 
 
4. Possibilidades operacionais em termos de pistas de pouso/decolagem para as aeronaves: 
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Tipo de equipamento Tamanho de pista mínimo p/ operações 
  
  
 
 
5. Quais cidades são atendidas atualmente? 
 
 
6. Quanto à composição jurídica da empresa: 
A- A empresa é uma Sociedade Anônima. 
B- A empresa é uma  Ltda. 
C- A empresa é pública. 
D- È empresa de economia mista (pública e privada). 
E- Outra :................................ 
 
7. Qual  o número total de passageiros transportados no ano de 2002: 
........... passageiros 
 
 
 
 Parte 2.  Planejamento 
 

8- Dos fatores listados abaixo e que podem exercer influência no planejamento de linhas 
(conforme resposta número 7 da entrevista), qual peso (de 0 a 100) poderia der dado aos 
mesmos: 
 
Fatores: Peso (0 a 100) 
1- Econômicos  
2- Operacionais  
3- Geográficos  
4- Mercadológicos  
5- Sociais  
6- Turísticos  
7- Políticos  
 
9- Quando a empresa planeja implantar uma nova linha ela está agindo no sentido de 
(assinalar a alternativa que  mais se destaca): 

a) Repetir um comportamento passado que já deu resultado, pois já agiu assim outras 
vezes. 
b) Aplicar um plano traçado e pretendido como sendo um curso de ação para o futuro.  
c) Ocupar uma posição oferecendo um serviço em determinado mercado. 
d) Seguir a visão geral de expansão da empresa. 
e) Uma manobra para “despistar” a concorrência. 
 

10- A decisão final sobre a implantação de uma nova linha é de responsabilidade de qual setor 
e/ou pessoa da empresa ? 
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11- A empresa realiza algum tipo de estudo de impactos (positivos ou negativos) econômicos, 
sociais ou ambientais nas localidades onde as linhas vão ser implantadas? 
 
12- Assinalar com quais tipos de organizações/instituições listados abaixo esta empresa busca 
formalizar parcerias  com intuito de viabilizar as novas linhas a serem implantadas? 
a) Prefeituras (   ) 
b) Associações Comerciais (   ) 
c) Indústrias (   ) 
d) Instituições políticas (   ) 
e) Instituições Militares (   ) 
f) Outras: Concorrentes “congêneres”(   ) 
 
13- Como esta empresa aérea entende a relação dela com a atividade turística? 

a)Nenhuma,  pois somos apenas uma empresa do ramo de transportes de passageiros. 
b) Pouca, pois afeta em apenas  algumas rotas  nosso planejamento de linhas 
c) Muita, pois o turismo é uma atividade que influencia diretamente nosso negócio  em 
praticamente todas as rotas. 
d) Outra relação. 

 
14- Qual o grau de importância (numa escala de 1 a 5) que as informações abaixo representam 
para a empresa  no planejamento e decisão de implantação de linha ? 

a) Motivações dos viajantes (lazer ou negócios): ( ) 
b) Tempo de permanência estimado do passageiro no destino: ( ) 
c) Horários e  freqüências de vôos mais adequados a cada tipo de viajante (lazer, 
negócios, etc): ( ) 
d) Tipo de vocação turística predominante das cidades envolvidas nas linhas  
(negócios, turismo de eventos, de lazer, etc): ( ) 
e) Ciclo de vida das cidades no que diz respeito a sua atratividade turística: ( ) 
f) Infra-estrutura turística (número de leitos, atrativos turísticos, outros aspectos que 
poderão determinar uma permanência maior ou menor dos viajantes): ( ) 
h) Existência de possíveis Planos de Desenvolvimento Turístico das cidades ou 
regiões envolvidas: ( ) 

 
15- Esta empresa busca parcerias com quais  segmentos do turismo listados abaixo para 
viabilizar uma nova linha? Atribua um valor de 0 a 100 a cada item selecionado em ordem de 
importância : 
Segmento : Assinale: Peso de 0 a 100 
a) Operadoras de turismo    
b) Agências de viagens   
c) Meios de hospedagem   
d) Locadoras de veículos   
e) Organizadoras de eventos   
f) Secretarias de turismo   
g) Outro:.................................   
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QUESTIONÁRIO CONFIDENCIAL DE PESQUISA CIENTÍFICA 
 
É uma honra apresentar-lhe este breve questionário, como parte indispensável da pesquisa que estamos 
empreendendo pela Universidade do Vale do Itajaí - SC, no programa de Mestrado em Turismo e 
Hotelaria, grupo de pesquisadores em Organizações Turísticas. O tema do estudo é: “O TURISMO 
COMO FATOR DECISÓRIO NO PLANEJAMENTO DE LINHAS AÉREAS  DAS 
EMPRESAS REGULARES REGIONAIS DO BRASIL”. 
 As respostas terão um tratamento estritamente confidencial, salientando que o nome do pesquisado 
não aparecerá quando forem apresentados os resultados da pesquisa. Fica o compromisso do 
pesquisador, caso haja interesse por parte de V.sa, de ao término deste estudo remeter uma cópia do 
mesmo contendo os resultados finais. Qualquer dúvida ou outro esclarecimento poderá ser feito 
através dos seguintes contatos, assim como o envio de retorno deste questionário com as respectivas 
respostas. e-mail: fvalente@jrpturbo.com.br . Desde já, agradecemos muito sua inestimável 
colaboração. 
 
Respondente:   
Especialidade:  
Contatos:  
 
Como especialista no setor de aviação, gostaríamos de saber sua visão a respeito das seguintes 
atividades das empresas aéreas de atuação regional no Brasil (De uma maneira geral): 
 
1-  O disparo do processo de planejamento de uma nova linha se dá, na maioria das vezes, por 
motivação e iniciativa de quem? (assinalar somente a predominante) 
a) Do setor comercial de uma empresa aérea  
b) Do setor de planejamento de linhas da empresa aérea  
c) Da diretoria da empresa  
d) A pedido de uma liderança política municipal, estadual ou federal  
e) Outro departamento ou iniciativa (Qual ?):  
 
2-  Especificar, em rápidas palavras, quais os estudos ou pesquisas realizadas pelas empresas antes de 
decidirem sobre a implantação de uma nova linha regular que são de seu conhecimento? 
 

 
3-  Dos fatores (que podem exercer influência no planejamento de linhas) e respectivos aspectos 
abaixo, indique na tabela quais pesos (de 0 a 100) cada um tem no planejamento de linhas das 
empresas aéreas: 
Fatores:                         Aspectos: Peso (0 a 100) 
1- Econômicos: Demanda potencial, densidade de tráfego, tarifas e índice de 
aproveitamento 

 

2- Operacionais: Frota, infra-estrutura aeroportuária (pista, slots, gates), recursos 
humanos (tripulação, gerentes, agentes, entre outros). 

 

3- Geográficos: Distâncias, localização, relevo e clima dos destinos operados.  
4- Mercadológicos: Concorrência (de outras empresas e de outros modais), 
Imagem, Publicidade, Propaganda 

 

5- Sociais: Perfil (idade, renda, profissão) e comportamento dos passageiros, 
relacionamento responsável com clientes, funcionários,comunidade, etc. 

 

ANEXO C 
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6- Turísticos: Tipo de turismo (lazer, negócio, etc), tempo de permanência, infra-
estrutura turística, ciclo de vida do destino, sazonalidade. 

 

7- Políticos: Injunções de lideranças políticas municipais e estaduais, DAC, 
políticas de liberalização do transporte aéreo. 

 

8- Outros fatores (quais ?):  
 
4- Em quais segmentos de mercado  as empresas regionais buscam atuar  de maneira geral (expressar 
em porcentagens): 
Segmentos de mercado: % 
a) Viajantes a negócios (executivos)  
b) Viajantes a lazer   
c) Carga  
d) Fretamentos  
e) Outro (especificar):  
 
5- Quando as empresas planejam implantar uma nova linha, elas estão agindo no sentido de (assinalar 
a alternativa que  mais se destaca): 

a) Repetir um comportamento passado que já deu resultado, pois já agiu assim outras vezes. 
b) Aplicar um plano traçado e pretendido como sendo um curso de ação para o futuro.  
c) Ocupar uma posição, oferecendo um serviço em determinado mercado. 
d) Seguir a visão geral da empresa de expansão. 
e) Uma manobra para “despistar” a concorrência. 
 

6- A decisão final sobre a implantação de uma nova linha é de responsabilidade de qual setor e/ou 
pessoa da empresa aérea ? 
 

  
7- Assinalar com quais tipos de organizações/instituições listados abaixo as empresas estabelecem 
parcerias e colaboram na viabilização de novas linhas. Qual a intensidade de importância que pode ser 
atribuída a cada parceria abaixo relacionada (onde em 0 não se tem nenhuma importância e em 100, 
máxima importância)? 
Organizações: Assinalar: Peso de 0 a 100 
a) Prefeituras    
b) Associações Comerciais    
c) Indústrias   
d) Instituições políticas    
e) Instituições militares    
f) Concorrentes (congêneres)   
g) Outras:   

 

 
 
8- Assinalar com um “X” quais dos aspectos abaixo são levados em conta pelas empresas e qual o 
peso de sua importância no planejamento e decisão de implantação de linha que envolva destino 
turístico ? 
Aspectos: Assinalar: Ponderar de 0 a 100: 
a)Tipo de turismo no destino (lazer, negócios, 
outros) 

  

b)Tempo de permanência estimado do passageiro 
no destino 

  

c) Ciclo de vida das cidades no que diz respeito a 
sua atratividade turística 

  

d) Infra-estrutura turística (número de leitos,   
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atrativos turísticos, que poderão determinar uma 
permanência maior ou menor dos viajantes) 
e) Sazonalidade do destino   
9- Como você entende a relação das empresas aéreas regionais com a atividade turística? 

a) Nenhuma,  pois são apenas empresas do ramo de transportes de passageiros. 
b) Pouca, pois afeta em apenas  algumas rotas  o planejamento de linhas. 
c) Muito forte, pois o turismo influencia diretamente a maior parte das linhas das empresas 

regionais. 
d) Outra relação. Qual? 

 
 
10- Assinalar com quais segmento
para viabilizar uma nova linha regu
conforme a intensidade da parceria d
Segmento : 
a) Operadoras de turismo  
b) Agências de viagens 
c) Meios de hospedagem 
d) Locadoras de veículos 
e)Organizadoras de eventos 
f) Secretarias de turismo 
g) Outro:................................. 
 
11-  Você acredita que as empre
parceiras com o “trade” para viabili
SIM  NÃO  
 
 

 
 
 
 
 
 
12- Enfim, no seu entender, quais sã
de novas linhas aéreas regulares reg
 
 
 
 
 
 
 
 

Por quê?: 

 

Agradecemos, su
s do turismo listados abaixo as empresas estabelecem parecerias 
lar (que envolva destino considerado turístico), e atribuir um peso 
e 0 a 100 (onde 0 é mínimo e 100 o máximo): 

Assinale: Peso de 0 a 100 
  
  
  
  
  
  
  

sas estariam abertas á possibilidade de compor uma “rede” de 
zação de linhas regulares?  

o, nos dias de hoje, os maiores entraves  para início e  viabilização 
ionais no Brasil ? 

 
 

FIM 
 
 
 

as respostas serão de fundamental importância ! 
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QUESTIONÁRIO CONFIDENCIAL DE PESQUISA CIENTÍFICA 

 
É uma honra apresentar-lhe este breve questionário, como parte indispensável da pesquisa que estamos 
empreendendo pela Universidade do Vale do Itajaí - SC, no programa de Mestrado em Turismo e 
Hotelaria, grupo de pesquisadores em Organizações Turísticas. O tema do estudo é: “O TURISMO 
COMO FATOR DECISÓRIO NO PLANEJAMENTO DE LINHAS AÉREAS  DAS 
EMPRESAS REGULARES REGIONAIS DO BRASIL”. 
 As respostas terão um tratamento estritamente confidencial, salientando que o nome do entrevistado 
ou empresa não aparecera quando forem apresentados os resultados da pesquisa. Fica o compromisso 
do pesquisador, caso haja interesse por parte da empresa, de ao término deste estudo remeter uma 
cópia do mesmo contendo os resultados finais. Qualquer dúvida ou outro esclarecimento poderá ser 
feito através dos seguintes contatos, assim como o envio de retorno deste questionário com as 
respectivas respostas. E-mail: fvalente@jrpturbo.com.br , (47) 363 6158 (Prof. Flávio) ou fone/fax: 
(47) 261 1211 com Srta. Cristina ou Morgana. Desde já, agradecemos  sua inestimável colaboração. 
 
Empresa:  
Respondente:   
Cargo:  
Telefone:  
E-mail:  
 
 Perfil Geral da Empresa 

 
1. Ano do início de atuação como empresa regular regional:  
 
2. A empresa  aérea regular está vinculada diretamente a algum grupo empresarial? 

 
 

  
3. Número de colaboradores da empresa  (somente os diretamente ligados à empresa aérea regional, 
excetuando-se os terceirizados e de outras possíveis empresas do grupo): 
Número de colaboradores diretos:  
 
4. Quantidade, modelo do equipamento, ano de fabricação e capacidade das aeronaves: 
Quantidade Modelo Ano de fabricação Capacidade/assentos 
    
    
    
 
5. Quais são as cidades em que a empresa opera atualmente: 
 

 
6. Qual o número total de linhas (ligações entre pares de cidades) operadas no momento: 
 
 
 

NÃO  SIM  QUAL: 

ANEXO D 

 
7
. Quais destas cidades servidas apresentam, entre outras características, alguma atratividade  turística: 
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8. Qual  o número total de passageiros-quilômetro transportados no ano de 2002: 
 

 
Parte 2.  Planejamento 
 
1-  O disparo do processo de planejamento de uma nova linha se dá, na maioria das vezes, por 
motivação e iniciativa de quem (assinalar somente a predominante)? 
a) Do setor comercial da empresa  
b) Do setor de planejamento de linhas da empresa  
c) Da diretoria da empresa  
d) A pedido de uma liderança política municipal, estadual ou federal  
e) Outro departamento ou iniciativa (Qual ?):  
 
2-  Especificar quais estudos ou pesquisas são realizados por parte da empresa antes de se decidir 
sobre a implantação ou não de uma nova linha regular? 
 

 
3-  Dos fatores (que podem exercer influência no planejamento de linhas) e respectivos aspectos 
listados abaixo, indique na tabela quais pesos (de 0 a 100)  cada um tem no planejamento de linhas de 
sua empresa: 
Fatores:                         Aspectos: Peso (0 a 100) 
1- Econômicos: Demanda potencial, densidade de tráfego, tarifas e índice de 
aproveitamento 

 

2- Operacionais: Frota, infra-estrutura aeroportuária (pista, slots, gates), recursos 
humanos (tripulação, gerentes, agentes, entre outros). 

 

3- Geográficos: Distâncias, localização, relevo e clima dos destinos operados.  
4- Mercadológicos: Concorrência (de outras empresas e de outros modais), 
Imagem, Publicidade, Propaganda 

 

5- Sociais: Perfil (idade, renda, profissão) e comportamento dos passageiros, 
relacionamento responsável com clientes, funcionários,comunidade, etc. 

 

6- Turísticos: Tipo de turismo (lazer, negócio, etc), tempo de permanência, infra-
estrutura turística, ciclo de vida do destino, sazonalidade. 

 

7- Políticos: Injunções de lideranças políticas municipais e estaduais, DAC, 
políticas de liberalização do transporte aéreo. 

 

8- Outros fatores (quais ?):  
 
 
4-  Quais os segmentos de mercado em que a empresa busca atuar de maneira geral (expressar em 
porcentagens): 
Segmentos de mercado: % 
a) Viajantes a negócios (executivos)  
b) Viajantes a lazer   
c) Carga  
d) Fretamentos  
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e) Outro (especificar):  
 
5- Quando a empresa planeja implantar uma nova linha, ela está agindo no sentido de (assinalar a 
alternativa que  mais se destaca): 

a) Repetir um comportamento passado que já deu resultado, pois já agiu assim outras vezes. 
b) Aplicar um plano traçado e pretendido como sendo um curso de ação para o futuro.  
c) Ocupar uma posição, oferecendo um serviço em determinado mercado. 
d) Seguir a visão geral da empresa de expansão. 
e) Uma manobra para “despistar” a concorrência. 
 

6- A decisão final sobre a implantação de uma nova linha é de responsabilidade de qual setor e/ou 
pessoa da empresa ? 
 
 
7- Assinalar com quais tipos de organizações/instituiçõeslistados abaixo a empresa estabelece 
parcerias e colaboram na viabilização de novas linhas. Qual a intensidade de importância pode ser 
atribuída a cada parceria abaixo relacionada (onde em 0 não se tem nenhuma importância e em 100, 
máxima importância)? 
Organizações: Assinalar: Peso de 0 a 100 
a) Prefeituras    
b) Associações Comerciais    
c) Indústrias    
d) Instituições políticas    
e) Instituições militares    
f) Concorrentes (congêneres)   
g) Outras:   
 
 
8- Assinalar com um “X” quais dos aspectos abaixo são levados em conta e qual o peso de sua 
importância no planejamento e decisão de implantação de linha que envolva destino turístico ? 
Aspectos: Assinalar: Ponderar de 0 a 100: 
a)Tipo de turismo no destino (lazer, negócios, 
outros) 

  

b)Tempo de permanência estimado do passageiro 
no destino 

  

c) Ciclo de vida das cidades no que diz respeito sua 
atratividade turística 

  

d) Infra-estrutura turística (número de leitos, 
atrativos turísticos, que poderá determinar uma 
permanência maior ou menor dos viajantes) 

  

e) Sazonalidade do destino 
 

  

 
9- Como esta empresa aérea entende a relação dela com a atividade turística? 

a) Nenhuma,  pois somos apenas uma empresa do ramo de transportes de passageiros. 
b) Pouca, pois afeta em apenas  algumas rotas  nosso planejamento de linhas. 
c) Muito forte, pois o turismo é uma atividade que influência diretamente nosso negócio em 
algumas rotas. 
d) Outra relação. Qual? 
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10- Assinale com quais segmentos do turismo listados abaixo esta empresa estabelece parecerias  para 
viabilizar uma nova linha regular (que envolva destino considerado turístico). Atribua um peso 
conforme a intensidade da parceria de 0 a 100 (onde 0 é mínimo e 100 o máximo): 
Segmento : Assinale: Peso de 0 a 100 
a) Operadoras de turismo    
b) Agências de viagens   
c) Meios de hospedagem   
d) Locadoras de veículos   
e)Organizadoras de eventos   
f) Secretarias de turismo   
g) Outro:.................................   
 
 
 
 
11-  A empresa estaria aberta á possibilidade de compor uma “rede” de parceiras com o “trade” para 
viabilização de linhas regulares?  
SIM  NÃO  
 
 

 
 
 
 
 

Por quê? 

 
12- Enfim, no entender da empresa, quais são, nos dias de hoje, os maiores entraves  para início e  
viabilização de novas linhas aéreas regulares regionais no Brasil ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIM 
 

Agradecemos, suas respostas serão de fundamental importância ! 
 

 
 

 
 
 


